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ZÁPIS  
Rady města Turnov 

ze 17. zasedání dne 15. srpna 2019 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Přítomni: 
 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana 
Maierová, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

Eva Kordová, Ing. Zbyněk Miklík 
 
Eva Kordová, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouva o právu stavby "SM Turnov, 

Palackého č. p. 193-kNN" 

Ludmila Těhníková  13:00 – 13:20     

2. 

 

 

3. 

4. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouva o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a smlouva o právu stavby "SM Turnov, 

Mašov-vNN, kNN" 

Smlouva o dílo, chodník mezi mosty na silnici I/35 

Schválení dodatku č. 1 na akci: Výměna sportovních 

povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy 

       

Ostatní 

5. 

6. 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „ Stavební 

úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. p. 515 a č. p. 

525“ – přidaný bod 

Mgr. Jana Svobodová 

Ludmila Těhníková     

 13:20 – 15:00     

 

 

1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouva o právu stavby "SM Turnov, Palackého čp.193,194-kNN" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: „SM Turnov, Palackého čp. 193, 194-kNN“. 
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Stavba spočívá v položení podzemního kabelového vedení NN k domu čp. 193 a 194 v ul. Palackého na pozemku p. 

č. 262, 263 k. ú. Turnov. 

Usnesení RM č. 506/2019 
 

RM schvaluje 

  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění 
stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 
Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých 
zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel. č.  2934/1 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 9 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Palackého čp. 193,194-kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.600,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
 

2. Smlouva o uzavření budoucí smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

smlouva o právu stavby "SM Turnov, Mašov-vNN, kNN" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: „SM Turnov, Mašov-vNN, kNN“. Stavba 

spočívá v položení podzemního kabelového vedení NN k pozemku p.č.172/6 k. ú. Mašov u Turnova. 

 
 

Usnesení RM č. 507/2019 
 

RM schvaluje  
 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění 
stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souladu se zákonem č. 458/2000 
Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých 
zákonů (energetický zákon) na pozemek parcel. č. 1311 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města 
Turnov v celkové délce 6 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Mašov-vNN,kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.400,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
 

3. Smlouva o dílo, chodník mezi mosty na silnici I/35 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města materiál týkající se opravy chodníku na mostě přes Jizeru u silnice 

I/35. V rámci stavby ŘSD - opravy 1/2 mostu dochází v současné době i k opravě chodníků na obou mostech 

(velkého přes Jizeru a mostu přes Koškovu ulici). Mezi těmito mosty zůstává cca 110bm chodníku, který není 

předmětem opravy ŘSD. Vedení města se obrátilo na zhotovitele stavby ŘSD, aby nám provedl nacenění opravy 

chodníku mezi mosty. Zároveň jsme požádali i Technické služby Turnov o ocenění opravy chodníku. Chodník bude 

z betonové dlažby. 

Společnost Eurovia předložila porovnatelnou cenovou nabídku jako Technické služby Turnov s. r. o. 

Vzhledem k velmi komplikované možnosti koordinaci prací na mostě a reálné možnosti, v případě prací 

prováděných TST, opětovného uzavření chodníku v jarních měsících 2020 je vhodnější zadat práce firmě Eurovia a 

vyhnout se tak další uzavírce chodníku. Zároveň některé práce na sebe přímo navazují a z hlediska případných 

reklamačních problémů je toto lepší řešení. 
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Usnesení RM č. 508/2019 
 

RM schvaluje 

  

uzavření smlouvy o dílo s firmou Eurovia, a. s., na opravu chodníku mezi mosty u silnice I/35 za cenu 420 
083,- Kč bez DPH/ 508 300,43 Kč vč. DPH. RM schvaluje pro tuto akci výjimku ze směrnice na zadávání 
veřejných zakázek z důvodu nutné koordinace prací v rámci rozsáhlých rekonstrukcí obou mostů a 
jednoduššímu řešení případných reklamačních závad. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 
 

4. Schválení dodatku č. 1 na akci: Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti 

u obchodní a hotelové školy 
 

Rozprava: 

 

Podklady na opravu tohoto hřiště byly zpracovány v roce 2013 a odpovídaly tehdejšímu stavu. Obsahovaly kromě 

výměny povrchů také opravu oplocení a výměnu poškozených fošen. V té době poškození podrůstajícími kořeny 

nebylo viditelné, proto nebylo uvažováno. Při zpracování podkladů pro výběrové řízení v loňském roce bylo však 

poškození kořeny již viditelné. Proto byly opravy po kořenech zahrnuty do výkazu výměr na úkor oprav oplocení i 

dřevěného obložení. Protože rozsah oprav po kořenech nebylo možné přesně stanovit (možné až po demontáži 

povrchů), byla na toto vyčleněna částka 220 tis. Kč s tím, že bude fakturováno podle skutečného rozsahu oprav. 

Po demontáži povrchů se ukázalo, že rozsah oprav po kořenech bude menší, cca 47 tis. Kč. Proto odbor správy 

majetku navrhuje nedočerpanou částku do 220 tis. využít na protikořenové opatření na straně řady topolů, dále na 

výměnu dožilého dřevěného obložení a zvodopropustnění podkladní asfaltové vrstvy pod umělým povrchem hřiště. 

Tyto práce by bylo stejně nutné buď hned, nebo v nejbližší budoucnosti provést.  

 

Původní položka: 11. Náklady spojené s likvidací kořenů      1 kpl   220 000,- 

Navržená úprava:1. Opravy po podrůstajících kořenech     47 370,- 

   2. Instalace protikořenová folie   25 585,- 

   3. Zvodopropustnění asfaltové vrstvy  40 704,- 

   4. Výměna dřevěných mantinelů              106 341,- 

   Celkem:                 220 000,- 

 
 

Usnesení RM č. 509/2019 
 

RM schvaluje  
 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou J. I. H. – sportovní stavby s.r.o., IČ 24289779 na akci 
„Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy“. Předmětem dodatku je 
úprava rozsahu prací ve výši 220 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
 
  
 

5. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - valná hromada 
 

Rozprava: 

 

Na základě diskuzí a konečné domluvy VH MST Vám předkládám návrh na odvolání pana jednatele Ing. Vladimíra 

Křapky z funkce jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. k dnešnímu dni.  

 

p. Jana Svobodová nahlásila střet zájmů 

 

 
 



4                                                                                        Zápis Rady Města Turnov dne 15. 8. 2019 

Usnesení RM č. 510/2019 
 

RM přijala 

  

jakožto orgán obce Město Turnov, který je oprávněn na základě § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích 
rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, ve funkci jediného společníka 
při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti: Městská sportovní Turnov, s. r. o., IČ: 259 
41 640, se sídlem Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov, zapsané v obchodním rejstříku, spisová značka 
16428 C, Krajský soud v Hradci Králové, toto rozhodnutí: 
1) Odvolává ke dni 15. 8. 2019 dosavadního jednatele Společnosti, kterým je: Ing. Vladimír Křapka, dat. 
nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
2) Jmenuje ke dni 16. 8. 2019 nového jednatele Společnosti, kterým je:  
Mgr. Jana Svobodová, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 511/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

 

bere na vědomí ve spojitosti s §199, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, informaci 
o funkci Mgr. Jany Svobodové jako prezidentky AC Turnov, z. s. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 512/2019 
 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  

 

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele Městské sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ 

Turnov, Žižkova č.p. 515 a č.p. 525“ 
 

Rozprava: 

 

OSM obdrželo dne 12. 8. 2019 žádost firmy MSV Liberec s. r. o. o termínový dodatek.  

Dodavatel firma MSV  s. r. o.  žádá o prodloužení termínu ukončení zakázky: 

1) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky dodávky včetně montáže AL vstupních dveří – 2ks do 2.9.2019, 

s tím že vstupní stěny budou dokončeny dle podmínky školy v termínu pátek – sobota zednické začištění 

/20.-21.9./  

2) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky dodávky  obložkových dveří a zajištění odstínu lamina křídel 

dle PD. Do doby výměny křídel budou obložkové zárubně provizorně osazeny bílými dveřními křídly. 

Jedná se o vstupy do WC pro imobilní v 1. a 3.NP /SO 02,05/  - výměna se uskuteční po dodávce křídel do 

20.10.2019. 

3) Stavební práce při řešení výtahové šachty byly ztíženy odkrytím topného kanálu, který zasahuje do 

prohlubně výtahu. O topném kanálu neměl projektant výškové a polohopisné. Dokončení dna šachty – 

předpoklad  betonáže do 31.8.2019, následně bude šachta vyzděna do 20.10.2019 z lešení zvenčí. Otvory 

v jednotlivých patrech budou zabedněny k zajištění bezpečnosti dětí. Termín předání a zprovoznění výtahu 

zůstává dle SOD 15.11.2019. 

4) Do dodatku č. 1 se doplní níže uvedené body článku IX. Smlouvy o dílo, které vyplývají z požadavků 

poskytovatele dotace, která na tento projekt byla přislíbena až po ukončení zadávacího řízení: 
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9.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí ji zhotovitel použít. 

9.12. Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak 

Objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel 

zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 

této smlouvy minimálně do 31. 12. 2030. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat 

požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán 

finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

 

Po jednání u pana starosty byly dohodnuty posuny termínů dle přání dodavatele s tím, že nebudou účtovány 

vícepráce za úpravu výtahové šachty spojené s topným kabelem a prostory v blízkosti budoucích šachetních dveří 

budou obedněny tak, aby bylo zamezeno vstupu dětí a potencionálního prachu do chodeb školy bez nároku na 

finance. 

 
 

Usnesení RM č. 513/2019 
 

RM schvaluje 

  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro stavbu „ Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č. 
p. 515 a č. p. 525“ k prodloužení termínu dokončení stavební části do 20. 10. 2019 z důvodu 
nepředvídatelných technických okolností, které nejsou na straně zhotovitele. Termín předání a 
zprovoznění výtahu zůstává dle Smlouvy o dílo do 15. 11. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
  
 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 20. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….   ……………………………………….. 

  Mgr. Petra Houšková     Mgr. Jana Svobodová 

         místostarostka            místostarostka  


