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ZÁPIS  
z 19. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 26. září 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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, 
RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:                            
 

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 
1. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM 

Turnov, Přepeřská - obnova NN" 
Ludmila Těhníková 12:00 – 13:15      

2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM 
Instal.DOP-linka VNO591 US SM 1405 " 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a právo provést stavbu "Přípojka 
plynu, Daliměřická č.p. 87, Turnov, xxxxxxxxxx" 

       

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a právu provést stavbu 
"Kanalizační přípojka Za Sokolovnou p.č.2554/9, 
Turnov, xxxxxxxxxxxxx" 

       

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji 
pozemku pod plánovanou trafostanicí ČEZ Distribuce 
a.s. - bytová zóna Hruštice-Károvsko 

       

6. Záměr směny nebo prodeje části pozemku p.č. 1260/2, 
k.ú. Mašov u Turnova 

       

7. Žádost o prodej pozemku p.č. 307/1 k.ú. Turnov        
8. Prodloužení výpůjčky části pozemku p.č. 711/131, k.ú. 

Daliměřice 
       

9. Smlouva o výpůjčce - projekt učebny mineralogie a 
keramiky 

Mgr. Petra Houšková       

10. Výběr zhotovitele " Zpracování architektonických studií 
– regenerace sídliště Výšinka, Turnov a regenerace 
sídliště Přepeřská" 

Ing. Tomáš Hocke       
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11. Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko, 
dodatek č.2 

Ludmila Těhníková       

12. Zadávací řízení- Modernizace odborných učeben ve 
dvou ZŠ Turnov 

            

13. Polyfunkční komunitní centrum (FOKUS) - dotace z 
IROP 

            

Ostatní 
14. Technické služby Turnov, s.r.o. - opravy komunikací a 

chodníků 
Ing. Tomáš Hocke 13:15 – 13:55      

15. Rekonstrukce železniční stanice Turnov        
16. Medaile starosty města        
17. Jmenování vedoucího odboru správy majetku Ing. Miroslav Šmiraus       

Záležitosti odboru vnitřních věcí 
18. Vyhlášení výběrového řízení na nové dodávkové 

vozidlo 
Ing. Jan Zárybnický 13:55 – 14:05      

Záležitosti školství, kultury a sportu 
19. Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace 

- navýšení kapacity základní školy a zápis jídelny - 
výdejny ve školském rejstříku 

Mgr. Martina Marková 14:05 – 15:00      

20. Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková 
organizace - žádost o čerpání rezervního fondu 

       

21. Schválení přijetí daru pro Mateřská škola Turnov, 
Zborovská 914, p. o. 

       

22. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v 
Turnově pro školní rok 2019/2020 

       

23. 
24. 
 
25. 

Jmenování správní rady památkového fondu 
Výběr dodavatele na dodávku techniky pro 3 
počítačové učebny – přidaný bod 
MŠ Turnov, 28. října 757, p.o. – pověření ředitelky a 
úprava kritérií pro hodnocení – přidaný bod 

       

 
 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM Turnov, Přepeřská - obnova 

NN" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti od ČEZ 

Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Přepeřská-obnova NN“. Stavba byla již realizována a byla schválena RM 

25.1.2018, usnesením č. 50/2018. Tři malé pozemky (1983/8, 1983/11 a 2011/3), které byly součástí územního 

řízení, ale žadatel je opomenul zahrnout do smlouvy, proto je radě města Smlouva o zřízení VB předkládána znovu 

v plném rozsahu k projednání. Schválením této smlouvy se ruší původní usnesení RM. 

Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 1983/2, 1983/8, 1983/10, 1983/11, 1983/12, 

1983/13, 1973/14, 1983/15, 1983/16, 1986/1, 1992/7, 2000/5, 2002/1, 2010/2, 2011/3, 2013/13, 2037/8 k. ú. Turnov 

a je v majetku Města Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 539/2019 

 

RM schvaluje  

uzavření 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. 1983/2, 1983/8, 1983/10, 1983/11, 1983/12, 1983/13, 
1973/14, 1983/15, 1983/16, 1986/1, 1992/7, 2000/5, 2002/1, 2010/2, 2011/3, 2013/13, 2037/8 vše 
k.ú.Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 163,29 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, 
Přepeřská-obnova NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 65.316,- Kč + 
DPH (400,- Kč/bm + DPH). 

 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 540/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření 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. 2001/2 k.ú.Turnov ve vlastnictví Města Turnov (podíl 26/30) v 
celkové délce 4 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Přepeřská-obnova NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.600,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti "SM Instal.DOP-linka VNO591 US 

SM 1405 " 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti od ČEZ 

Distribuce, a.s. na stavbu “ SM Instal.DOP-linka VNO591 US SM 1405“. Stavba byla již realizována. Ke stavbě 

byla s předchozím vlastníkem panem xxxxxxxxxxxxx uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Na základě požadavku 

města nám pan xxxxxxxxxxxxx pozemek p.č. 863 k.ú. Daliměřice prodal a smlouva se tímto uzavírá s novým 

vlastníkem pozemku – městem Turnov. Stavba vrchního kabelového vedení vysokého napětí vede přes pozemek 

parcel. číslo 863 k.ú. Turnov a je v majetku Města Turnov.  

 
 

Usnesení RM č. 541/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření 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. 863 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 
67 bm dotčeného stavbou „SM Instal.DOP-linka VNO591 US SM 1405“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 
jednorázovou úhradu ve výši 26.800,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právo 

provést stavbu "Přípojka plynu, Daliměřická č.p. 87, Turnov, xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá RM ke schválení žádost pana xxxxxxxxxxxxx o sepsání Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Plynovodní přípojka, Daliměřická čp. 87, Turnov“. Jedná se o 

výstavbu nové plynovodní přípojky v ulici Daliměřická k RD čp. 87 na pozemku p.č. 264 k.ú.Daliměřice. Přípojka 

bude provedena výkopem a povede z pilíře na hranici pozemku investora kolmo v komunikaci a bude napojena na 

plynovodní řad. Stavbou bude zatížen pozemek parcel.č. 711/29 k.ú. Daliměřice ve vlastnictví města v délce cca 5 

bm.  

Pro výše uvedenou stavbu stavebník žádá Město Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
 

Usnesení RM č. 542/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek parcel. 
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k. ú. 711/29 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „Plynovodní přípojka, 
Daliměřická čp. 87, Turnov“ ve prospěch p. xxxxxxxxxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu 

provést stavbu "Kanalizační přípojka Za Sokolovnou p.č.2554/9, Turnov, 

xxxxxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebníci manželé xxxxxxxxxx připravují na pozemku města výstavbu nové kanalizační přípojky pro RD na 

pozemku p.č.2554/9 k.ú. Turnov v lokalitě Daliměřice. Přípojka bude provedena výkopem v komunikaci v ul. Za 

Sokolovnou a bude napojena na kanalizační stoku v komunikaci. Touto stavbou bude dotčen pozemek p.č. 2554/2 

k.ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 8 bm. Pro výše uvedenou stavbu žádá investor Město 

Turnov o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a následně smlouvy o zřízení 

věcného břemene.  

Rozsah věcného břemene po realizaci stavby přesně určí geometrický plán.  

 
 

Usnesení RM č. 543/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu a následně 
smlouvy o zřízení věcného  břemene v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemky parcel. 
č. 2554/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 8 bm dotčených stavbou 
kanalizační přípojky k parcel.č. p.č.2554/9 k.ú. Turnov, stavebníci manželé xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
jednorázovou úhradu 3.200,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k prodeji pozemku pod plánovanou 

trafostanicí ČEZ Distribuce a.s. - bytová zóna Hruštice-Károvsko 
 

Rozprava: 

 

V souvislosti s rozvojem v bytové zóny Hruštice-Károvsko, Nad Farářstvím a požadavky na připojení nových 

odběrných míst, předkládáme Radě města doručenou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku pod 

plánovanou novou trafostanicí, kterou by mělo město Turnov uzavřít se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 

(dále také "budoucí kupující"). Jedná se o plánované zasíťování bytové zóny Hruštice-Károvsko, část Nad 

Farářstvím. Nově plánovaná trafostanice o velikosti cca 21 m2 by měla být umístěna na pozemcích ve vlastnictví 

města Turnova parc. č. 992/17 a 991/11, k. ú. Turnov. Po provedení stavby a jejím geometrickém zaměření, by měl 

být pozemek pod trafostanicí prodán do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce, a. s. Spol. ČEZ Distribuce a.s. zajistí a 

uhradí geometrické zaměření nové TS. Od původního umístění bylo upuštěno z důvodu vhodnějšího umístění a 

rozvoje lokality směrem k Šetřilovsku. Kupní cena byla stanovena dohodou dle předchozích prodejů pozemků, 

například realizované prodeje pod již stojícími trafostanicemi a to ve výši 1.000 Kč bez DPH, které bude v rámci 

prodeje dopočteno dle platných zákonů o DPH.  Dále budoucí kupující zajistí návrh na vklad do katastru nemovitostí 

a uhradí správní poplatek. Zároveň schválením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucí prodávající uděluje 

souhlas s provedením stavby Trafostanice dle rozsahu situačního výkresu. 

 
 
 
 
 



5                                                                                     Zápis Rady Města Turnov dne 26. 9. 2019 

Usnesení RM č. 544/2019 

 

RM doporučuje  
ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků p. č. 992/17 a 991/11, k. 
ú. Turnov, o výměře cca 21m2, za kupní cenu v daném místě a čase obvyklou ve výši 1000,- Kč/m2 bez 
DPH, tj. cca 21.000,- Kč bez DPH, do vlastnictví spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035. Budoucí kupující 
zajistí na své náklady geometrické zaměření po realizaci stavby a zápis do katastru nemovitostí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

6. Záměr směny nebo prodeje části pozemku p.č. 1260/2, k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Na odbor správy majetku byla doručena žádost o prodej pozemku p. č. 1260/2, v k. ú. Mašov u Turnova. Žadatelky 

paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxx chtějí prodávat sousední nemovitosti a rády by vyřešily i tuto majetkovou 

záležitost. Žadatelky o tento pozemek jsou zároveň majitelkami sousedního pozemku 16/2, který mají oplocený 

právě s částí požadovaného pozemku. Tento pozemek užívá jejich rodina již léta. Dle jejich vyjádření byla kdysi 

uzavřena dohoda o směně pozemků při výstavbě komunikace, tato směna ale nebyla nikdy realizována. 

Abychom došli k vzájemné dohodě byla majitelkám navržena směna požadované části pozemku za část pozemku 

parc.č. 16/1, k.ú. Mašov u Turnova, který by mohl v budoucnu být využit pro vybudování části chodníku, přechodu 

pro chodce a autobusového zálivu. Touto směnou bychom získali možnost zvýšení bezpečnosti chodců a občanů 

využívající autobusovou dopravu. Stávající zastávka je pouze značena značkou BUS a linka staví přímo na krajnici 

silnice. 

Obě dámy s tímto návrhem souhlasí s podmínkou, že se nebude jednat o velký zábor pozemku p.č. 16/2, který by 

chtěly časem využít jako stavební (v současné době Zeleň sídelní a přírodního charakteru (ZSP) v CHKO Česká ráj). 

Pro určení potřebné velikosti pozemku bylo projekční kanceláři Profes projekt zadáno zpracování návrhu s 

výměrami. Podle tohoto návrhu a reálných výměr bude možné dále jednat s vlastníky. Pokud bychom uzavřeli 

dohodu o směně pozemků, navrhujeme realizovat směnu bez doplatku, a to z důvodu veřejného zájmu bezpečnosti 

občanů. 

 
 

Usnesení RM č. 545/2019 

 

RM bere na vědomí a souhlasí  
s jednáním odboru správy majetku o směně pozemků s vlastníky soukromých pozemků v k. ú. Mašov u 
Turnova. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

7. Žádost o prodej pozemku p.č. 307/1 k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na odbor správy majetku byla pane xxxxxxxxx podána žádost o prodej pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Turnov. Jako 

kupní cenu navrhuje 183.900 Kč (tj. 300 Kč/m2). Žádost byla posouzena jako odborem správy majetku tak i 

odborem rozvoje města (závěr vyjádření níže a celé v příloze) a oba odbory se shodly na tom, že tento pozemek není 

vhodné prodávat. 

 
 

Usnesení RM č. 546/2019 

 

RM neschvaluje  
prodej pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Turnov. V zájmu města není prodávat plochy veřejných prostranství 
zatížené existencí vodohospodářských zařízení ani ploch umístěných v koridorech veřejně prospěšných 
opatření. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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8. Prodloužení výpůjčky části pozemku p.č. 711/131, k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 26.6.2014 schválilo prodej pozemků parc .č. 711/301 zahrada o výměře 

101 m2 a parc. č. 1021 ost. plocha o výměře 75 m2, vše k. ú. Daliměřice manželům xxxxxxxxxxxxx. V současné 

době se jedná o část pozemku p.č. 711/131, k.ú. Daliměřice. Jelikož je pozemek zatížen podanou žalobou na určení 

vlastnického práva (Walderode), nebylo možné uzavřít kupní smlouvu. Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva o 

výpůjčce pozemku na dobu 5 let, do 30. 9. 2019. Manželé xxxxxxxxxxx se o pozemek u školky řádně starají a žádají 

o prodloužení smlouvy, navrhujeme prodloužení výpůjčku na dobu 5ti let. 

 
 

Usnesení RM č. 547/2019 

 

RM schvaluje  
výpůjčku části pozemku p. č. 711/131 o výměře 176 m2, v k. ú. Daliměřice pro manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou 5ti let od 1. 10. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

9. Smlouva o výpůjčce - projekt učebny mineralogie a keramiky 
 

Rozprava: 

 

K 31. 1. 2019 byl fyzicky dokončen projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ pod 

registračním číslem  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006708 ve spolupráci se Střediskem volného času Žlutá ponorka 

(dále SVČ). Finanční vypořádání dotace bylo ukončeno 9. května 2019, kdy jsme obdrželi na účet dotaci. 

Udržitelnost projektu je stanovena dle podmínek 5 let od finančního ukončení projektu a je stanovena do 21. 5. 2024. 

Po tuto dobu zavazuje příjemce (Město Turnov) udržet výstupy projektu. V rámci projektu byl do Žluté ponorky 

pořízen nábytek (stoly, židle, lavice, skříně), drobné vybavení pro vedení kroužku mineralogie a keramiky 

(diamantová řezačka, minibrusky spektroskopy, hrnčířské kruhy atd.) a kamenářský stroj, které jsou uvedeny 

v inventárních seznamech Městu Turnov jako přílohy smlouvy o výpůjčce. Nakoupené vybavení bude sloužit 

především pro volnočasové kroužky mineralogie a keramiky ve Žluté ponorce. SVČ Žlutá ponorka se aktivně 

účastnila přípravy a realizace projektu a je si vědoma plnění dotačních podmínek po dobu udržitelnosti. Smlouva o 

výpůjčce je dokument, který má Městu Turnov sloužit pro plnění této povinnosti. 

 
 

Usnesení RM č. 548/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku podle inventárních seznamů, pořízeného v rámci projektu 
"Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku", mezi subjekty Městem Turnov a Střediskem 
volného času Žlutá ponorka, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

10. Výběr zhotovitele " Zpracování architektonických studií – regenerace sídliště 

Výšinka, Turnov a regenerace sídliště Přepeřská" 
 

Rozprava: 

 

Výběrové řízení na projekt „Zpracování architektonických studií – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov a regenerace 

sídliště Přepeřská“ bylo vypsáno jako zakázka malého rozsahu – uzavřená výzva. Bylo obesláno 6 architektonických 

ateliéru. Ve lhůtě pro podání nabídky přišla jedna cenová nabídka. Hodnotící komise výběrového řízení „Zpracování 

architektonických studií – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov a Regenerace sídliště Přepeřská„ dne 4. 9. 2019 

nabídku účastníka AND, spol. s r.o., architektonický ateliér, IČ: 40767141, za celkovou cenu za obě studie 

598 950Kč s DPH, zkontrolovala a vzhledem ke skutečnosti, že účastník splnil všechny podmínky výběrového 

řízení, doporučuje hodnotící komise uzavřít smlouvu s tímto účastníkem. 
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Usnesení RM č. 549/2019 

 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nabídku dodavatele AND, spol. s r.o., architektonický ateliér, IČ: 
40767141 na realizaci zakázky „Zpracování architektonických studií – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov 
a Regenerace sídliště Přepeřská„ za cenu Kč 495 000 bez DPH /Kč 598 950 s DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

11. Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko, dodatek č.2 
 

Rozprava: 

 

Od dubna 2019 probíhá realizace stavby "Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko". Práce probíhají dle 

předloženého harmonogramu prací, termín dokončení je 31. 10. 2019, zhotovitel díla předpokládá zkrácení termínu 

díla cca o 14dní. Z Ministerstva pro místní rozvoj nám bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 12,3 

mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Cena díla dle smlouvy o dílo je 12.045.918 Kč vč. DPH 

Dodatek č. 1 (teplá voda kuchyňky a umývárny původní prostory školky, dokončení podlah v suterénu, oprava 

střechy a fasády) ve výši 336.887,40 Kč vč. DPH 

Dodatek č. 2 (viz změnový list) ve výši 316.461,20Kč vč. DPH 

Celková cena díla vč. dodatku č.1 a č. 2 je 12.699.266,60Kč vč. DPH 

 

Vícepráce 

1) Vybourání a výškové dorovnání podlah v přízemí stávajícího 

objektu 

2) Doplnění rozvodů studené vody v sociálním zařízení ve II.NP 

3) Záměna materiálu příčky v místnosti 2.17 

4) Kazetový podhled na chodbě II.NP v původní části 

5) Instalace posuvných dveří namísto otvíravých do místnosti 2.12 

6) Zprovoznění všech hydrantů ve školce, doplnění zpětných klapek 

7) Doplněno topení v chodbě přízemí u kuchyně 

8) Systém generálního klíče pro novou a starou budovu 

9) Oplechování atik spojovacích krčků + oprava oplechování nad 

hlavním stupem 

10) Došlo k rozšíření vstupu a osazení dveří do rehabilitačního centra 

11) Doplněno elektro v původní části MŠ v návaznosti na nástavbu MŠ 

12) Telefonní ústředna 

 

B. Méněpráce 

1) Nebyly dodány jedny protipožární dveře (po úpravě PBŘ) 

2) nebyl dodán 1 ks WC - záměna za dětský pisoár 

3) nebyla dodána dělící stěna pro sprch. kabinu 

4) byl upraven počet nouzových signalizací dle jednotlivých zařízení 

5) výtahová šachta nebyla omítnuta, byla vymalována 

 
 

Usnesení RM č. 550/2019 

 

RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 na stavbu "Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko" s firmou čekro CZ, 
s.r.o., Smrková 1085, Liberec ve výši 261.538,20Kč bez DPH, 316.461,20Kč vč. DPH. Celková cena díla vč. 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je 12.699.266,-Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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12. Zadávací řízení- Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov 
 

Rozprava: 

 

13. března 2019 bylo na radě města schváleno přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na 

projekt „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, reg. číslo 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768.  

V rámci projektu se již uskutečnilo během června a července letošního roku zadávací řízení s výběrem dodavatele na 

modernizaci konektivity. Realizace probíhá. Schválení dodavatele na techniku do počítačových učeben (ZŠ Skálova 

a ZŠ 28. října) probíhá v současné době a je předložen materiál do této rady města. V roce 2020 by měla být 

realizována modernizace čtyř odborných učeben: 

- v ZŠ Skálova - jazyková učebna a učebna chemie 

- v ZŠ Žižkova - jazyková učebna a učebna přírodních věd 

Akce zahrnuje vedle dodávek audiovideotechniky, nábytku také menší stavební práce, zejména silové rozvody v 

učebně, úpravu podlah a další. Dodávky tvoří náklady kolem 7 mil a stavební práce necelý 1 mil Kč. Vše bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je tedy 8 mil Kč. Hodnotícím kritériem bude ekonomicky výhodná nabídka 

- nejnižší cena v Kč bez DPH. Aby bylo možné celou akci časově zvládnout v první polovině roku 2020, 

předkládáme Vám ke schválení zadávací podmínky a návrh na členy hodnotící komise.  

 
 

Usnesení RM č. 551/2019 

 

RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“ a 
schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Petra Houšková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, 
Richard Mochal, Ing. Eva Krsková, Ing. Zbyněk Miklík, Jan Lochman. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

13. Polyfunkční komunitní centrum (FOKUS) - dotace z IROP 
 

Rozprava: 

 

Na zastupitelstvu města v červnu 2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na vybudování polyfunkčního 

komunitního centra se zázemím pro sociální službu FOKUS v rozpočtovaných nákladech dle žádosti o dotaci 

21.261.328,80 Kč vč. DPH. Žádost o dotaci byla podána 14. 8. 2017.  

 

Obsahem žádosti o dotaci bylo: 

 Odstranění stávající budovy  

 Vybudování novostavby  

 Náklady na technický dozor investora 

 Náklady na projektovou dokumentaci na odstranění stavby 

 Úprava zpevněných ploch  

Další náklady bude představovat autorský dozor a koordinace bezpečnosti práce, cca 80 tis. 

25. dubna 2018 přišla zpráva od poskytovatele dotace, že projekt byl vzhledem k vyčerpané alokaci zařazen mezi 

náhradní projekty. 

Město Turnov bylo osloveno dopisem z Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. 9. 2019 s nabídkou finančních 

prostředků z EU ve výši 16.994.963,48 Kč (85% dotace), které pokrývá náš požadavek dotace na projekt 

„Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005996. Do 15 

pracovních dnů musí být odesláno vyjádření Města Turnov k nabídce, zda dotaci přijímáme. V jiném případě budou 

finanční prostředky postoupeny dalšímu žadateli. 
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Financování projektu podle žádosti o dotaci: 

Evropská unie  85%                  16 994 963,49 Kč  

Státní rozpočet 5%                       999 703,73 Kč  

Vlastní zdroje 10%                    1 999 407,47 Kč  

Celkové způsobilé náklady  100%                  19 994 074,69 Kč  

Úprava zpevněných ploch                      1 267 254,11 Kč  

Náklady celkem                  21 261 328,80 Kč  

 

Přehled nákladů v Kč: 

Dosud uhrazené náklady ze žádosti (projektovou 

dokumentace na odstranění stavby) 
42 350,00 Kč 

Náklady na projekt dle žádosti o dotaci            21 261 328,80 Kč  

AD a BOZP                   80 000,00 Kč  

CELKEM potřebné náklady            21 298 978,80 Kč  

 

Finanční potřeby realizace projektu: 

Na rok 2020 je požadováno v rozpočtu města 22 mil Kč na realizaci akce. Nutno připomenout, že stavební rozpočet 

byl tvořen v roce 2017 a od té doby došlo k velkému navýšení nákladů na materiál. Podle výsledku zadávacího 

řízení budou zřejmé přesnější náklady na stavbu.  

1. etapa 02 - 04/2020 - náklady na demolici (dle žádosti cca 2,5 mil K), 

2. etapa 04-12/2020 - náklady na novostavbu a zpevněné plochy vč. inženýrské činnosti (dle žádosti cca 18,8 mil 

Kč).  

V roce 2019 byl uzavřen kontokorentní úvěr, který by měl umožnit předfinancování akce. Přičemž jedna žádost o 

platbu bude podána v 1. polovině roku 2020 na demolici stavby. Jako dočasné sídlo pro FOKUS Turnov budou 

poskytnuty prostory ve Skálově ulici čp. 84, kde budou provedeny nezbytné stavební práce (sprcha, nové lino) dle 

původního předpokladu s finanční spoluúčastí spolku FOKUS Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 552/2019 

 

RM ruší  
usnesení RM č. 450/2019  ze dne 10. 7. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 553/2019 

 

RM schvaluje  
přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Polyfunkční komunitní 
centrum ul. Skálova, Turnov“, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005996. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

14. Technické služby Turnov, s.r.o. - opravy komunikací a chodníků 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení záměry na opravy komunikací a chodníků, které budou 

pro Město Turnov realizovat Technické služby Turnov, s.r.o. na základě §11 zák. č. 134/2016 Sb. 

 

Oprava chodníku Studentská ul.- Brigádnická 

Dlouhodobě požadovaná oprava chodníku spojující sídliště U Nádraží a Daliměřice. Částečně bude prováděno 

z betonové dlažby uložené ve skladě (druhotné využití materiálu). 

Cena 42 tis. Kč bez DPH 
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Oprava rozpadlého schodiště v ul. Perlová, za kotelnou 

Nahrazení stávajícího rozpadlého schodiště rampou s asfaltovým povrchem. Kromě zlepšení průchodu pěších dojde i 

ke zlepšení pohybu techniky v rámci zimní údržby a zeleně. 

Cena 76tis. Kč bez DPH 

 

Oprava rozpadlého schodiště v ul. Daliměřická, za Coopem 

Nahrazení stávajícího rozpadlého schodiště rampou s asfaltovým povrchem. Kromě zlepšení průchodu pěších dojde i 

ke zlepšení pohybu techniky v rámci zimní údržby a zeleně. 

Cena do 40 tis. Kč bez DPH 

 

Lokální opravy dláždění na pozemku budoucího parkoviště vedle žst. stanice 

Nově koupený pozemek města, určený po opravě k dlouhodobému parkování osobních automobilů. Jde o lokální 

opravy dláždění po překopech, vyrovnání propadlin, vyčištění náletů, úklid. Vytvoření 36 parkovacích míst a 

propojení prostoru u terminálu a ul. Krátké. 

Cena 400 tis. Kč bez DPH (bude fakturováno dle skutečně provedené práce, bude realizováno po částech dle 

časových možností dlaždičů a počasí). Hotovo finálně na jaře 2020. 

 

Oprava cesty k úpravně vody – Dolánky – Na Teplici 

Oprava stávající cesty recyklátem, který jsme získali v rámci výstavby ulice Nádražní. 

Cena 120 tis. Kč bez DPH 

 

p. Mikula nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 554/2019 

 

RM schvaluje  
záměry na uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055 na realizaci 
akce:  Oprava chodníku Studentská ul.- Brigádnická za cenu 42 tis. Kč bez DPH, Oprava rozpadlého 
schodiště v ul. Perlová, za kotelnou za cenu za cenu 76 tis. Kč bez DPH, Oprava rozpadlého schodiště v ul. 
Daliměřická, za Coopem za cenu do 40 tis. Kč bez DPH, Lokální opravy dláždění na pozemku budoucího 
parkoviště vedle žst. stanice do výše ceny 400 tis. Kč bez DPH, Oprava cesty k úpravně vody – Dolánky – 
Na Teplici za 120 tis. Kč bez DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

15. Rekonstrukce železniční stanice Turnov 
 

Rozprava: 

 

Správa železniční dopravní cesty, s. p. (dále SŽDC) se obrátila na Město Turnov s žádostí o posouzení 

navrhovaných třech variant konfigurace železniční stanice včetně dopravních technologií. 

Hlavním cílem rekonstrukce železniční stanice je zkrácení cestovních dob díky zkrácení staničních provozních 

intervalů (zejména díky modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení) a zvýšení rychlosti ve zhlaví stanice. 

Dalším cílem rekonstrukce je odstranění úvraťové jízdy ze směru Jičín a zajištění přístupnosti stanice pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

Ve své podstatě se řeší: 

- Možnost podchodů k nástupištím včetně výtahů, alternativně ve variantě podchodů nebo zajištěného 

úrovňového přecházení, hovoří se i o zastřešení nástupišť. 

- Zrušení nechráněného přejezdu v ulice Nad Perchtou a jeho nahrazení podjezdem, vše směřující ke zrušení 

úvratě. 
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Usnesení RM č. 555/2019 

 

RM projednala  
navrhované varianty konfigurace železniční stanice Turnov včetně dopravních technologií. Vzhledem ke 
složitosti problému s velkým dopadem na širokou veřejnost Turnovska přesouvá bod na ZM. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

16. Medaile starosty města 
 

Rozprava: 

 

Na základě pravidel pro ocenění Medaile starosty předkládám radě města na vědomí své rozhodnutí. V letošním roce 

jsem se rozhodl udělovat medaile starosty u příležitosti státního svátku 28. října a mimořádně v rámci státního 

svátku 17. listopadu. Udělování medailí bude v rámci slavnostních večerů města v Městském divadle. 

 
 

Usnesení RM č. 556/2019 

 

RM bere na vědomí  
rozhodnutí starosty města k udělení Medaile starosty 28. října 2019 a 17. listopadu 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

17. Jmenování vedoucího odboru správy majetku 
 

Rozprava: 

 

Dne 12. 6. 2019 bylo zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. na pozici 

vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov (viz příloha). 

Zájem projevilo 9 uchazečů, později se jeden omluvil. Byla stanovena komise pro výběr nejvhodnějšího kandidáta 

na tuto funkci ve složení: starosta Tomáš Hocke, místostarostka Petra Houšková, člen RM Jiří Mikula a členka RM 

Hana Maierová. Dále byli přítomni tajemník Ing. Šmiraus a personalistka Ing. Chlupová. 

Dne 9. 9. 2019 zasedla tato komise a po ústním pohovoru s každým uchazečem došla k tomuto závěru: 

Komise doporučuje tajemníkovi Měú, aby na základě zák.128/2000 o obcích dle § 102 odst.2 písm.g) navrhl RM 

jmenovat vedoucím odboru správy majetku Mgr. Radima Brožka od 1.1.2020. 

 
 

Usnesení RM č. 557/2019 

 

RM jmenuje  
na návrh tajemníka Mgr. Radima Brožka vedoucím odboru správy majetku k 1. 1. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

18. Vyhlášení výběrového řízení na nové dodávkové vozidlo 
 

Rozprava: 

 

Nové vozidlo bude náhradou za stávající vůz Renault Trafic a bude sloužit ve stejném režimu. Tedy jak pro potřeby 

úřadu, tak pro potřeby zájmových a sportovních organizací působících v rámci Turnova. Stávající vozidlo je ročník 

2008 a má najeto téměř 250 tis. km. S ohledem na tyto údaje je jeho servis nadále nerentabilní a pohybuje se 

v posledních dvou letech v částce okolo 80 tis. Kč/rok. Jedná se zejména o to, že vozidlo má roční nájezd přesahující 

30 tis. km, a vzhledem k tomu a také jeho stáří je většina oprav dočasná. Pokud bychom chtěli vozidlo nadále 

provozovat s tímto nájezdem a v tomto režimu, museli bychom většinu klíčových komponent vyměnit za zcela nové, 

což by byl velmi vysoký náklad. O vozidlo projevila zájem ZŠ Skálova na převážení obědů. V režimu kratších cest a 

nižšího ročního nájezdu je vozidlo určitě schopno ještě užitečně posloužit. Způsoby a možnosti převodu vozu na ZŠ 

Skálova jsou popsány ve vyjádření finančního odboru.  

 

 



12                                                                                     Zápis Rady Města Turnov dne 26. 9. 2019 

Usnesení RM č. 558/2019 

 

RM schvaluje  
vyhlášení výběrového řízení na nákup nového dodávkového vozu dle předložené specifikace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
  
p. Loukota nahlásil střet zájmů 

 
Usnesení RM č. 559/2019 

 

RM schvaluje  
převod vozu Renault Trafic na ZŠ Skálova, a to formou prodeje na základě kupní smlouvy, cena je 
stanovena dle odborného odhadu vzhledem ke stáří, opotřebení vozidla a zvýšeným servisním nákladům 
ve výši 50 tis. Kč a pověřuje OŠKS předložením materiálu k čerpání rezervního fondu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  
 

19. Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace - navýšení kapacity 

základní školy a zápis jídelny - výdejny ve školském rejstříku 
 

Rozprava: 

 

Dlouhodobě je plánována rekonstrukce Základní školy Mašov. Výstavba by měla začít 1. 5. 2020 a celá 

rekonstrukce má být ukončena do 31. 5. 2021. Po dobu školního roku 2020/2021 bude výuka žáků školy probíhat 

v objektu OHŠ - Alešova 1723 v Turnově. Od 1. 9. 2021 má začít opět výuka v budově školy. V souvislosti 

s rekonstrukcí školy je možné dle projektové dokumentace navýšit kapacitu pro základní školu až na 116 žáků a 

zároveň v budově školy vznikne nová výdejna obědů, v níž je kapacita plánována až na 110 obědů. Počet šatních 

skříněk je stanoven na 105. V souvislosti s výše uvedenými možnými změnami v počtu žáků od školního roku 

2020/2021 je třeba do 30. 9. 2019 zažádat o změnu zápisu kapacity základní školy a změnu kapacity oboru ZŠ 

79/01-C/01 ve školském rejstříku, kde je nyní uvedena kapacita školy 90 žáků. Zároveň bude třeba zažádat o vznik 

výdejny obědů ve škole. Tato změna však musí být projednána Zastupitelstvem města Turnova, neboť zároveň s ní 

bude muset být upravena i zřizovací listina školy. Navrhujeme tedy, aby kapacity obou zařízení byly sjednoceny.   

 
 

Usnesení RM č. 560/2019 

 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace zápis změny kapacity základní školy z 90 
na 105 žáků, a zároveň schvaluje navýšení kapacity oboru základní škola 79-01-C/01 z 90 na 105 žáků ve 
školském rejstříku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
 
  

Usnesení RM č. 561/2019 

 

RM souhlasí  
se zápisem školní jídelny – výdejny při organizaci Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace s 
kapacitou 105 žáků do školského rejstříku, a doporučuje Zastupitelstvu města na říjnovém zasedání 
tento zápis schválit. Zároveň doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu zřizovací listiny školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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20. Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - žádost o čerpání 

rezervního fondu 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitele organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace o 

povolení čerpání rezervního fondu do výše 134 tis. Kč na úhradu části nákladů na přípravu datových sítí k realizaci 

projektu „Modernizace základních škol z fondů IROP“. Celkové náklady činí 169.299 Kč nad rozpočet roku 2019. 

Ze svých prostředků škola uhradí 35.299 Kč z celkové částky. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je 285.900,- Kč 

Rezervní fond je k 31. 8. 2019 ve výši 514.802,29 Kč 

Rezervní fond k čerpání ve výši 228.902,29 Kč 

 
 

Usnesení RM č. 562/2019 

 

RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 
134 tis. Kč na úhradu části nákladů na přípravu datových sítí k realizaci projektu „Modernizace základních 
škol z fondů IROP“. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 

21. Schválení přijetí daru pro Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, p. o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace o 

schválení přijetí věcného daru - vzduchové trampolíny typu M o velikosti 5 x 5 m s příslušenstvím, ve výši 100 tis. 

Kč od firmy Skákejte CZ s.r.o se sídlem Americká 588/57, 460 07 Liberec. 

 
 

Usnesení RM č. 563/2019 

 

RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace přijetí daru - vzduchové 
trampolíny s příslušenstvím v hodnotě 100 tis. Kč, dle uzavřené darovací smlouvy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

22. Výjimka z počtu dětí na třídu v mateřských školách v Turnově pro školní rok 

2019/2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v těchto MŠ: 

 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

1. třída - bude naplněna do počtu 22 dětí, z prostorového hlediska je třída menší 

2. třída - zvýšit počet dětí z 24 na 27 dětí, z prostorového hlediska je třída větší 

Důvodem žádosti o zvýšení počtu dětí na třídu je dodatečné přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské 

školy a s přihlédnutím k prostorovým možnostem mateřské školy. Celkem počet dětí na mateřskou školu bude 49 

dětí. Celková kapacita mateřské školy je 52 dětí.  

 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

1. třída - třída 3-5 letých 27 dětí 

2. třída - třída 4-6 letých dětí zvýšit z 24 dětí na 27 dětí 
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Celkem počet dětí na mateřskou školu bude 54 dětí. Celková kapacita mateřské školy je 54 dětí.  

Důvodem žádosti je kapacitu převyšující zájem o umístění předškolních dětí s trvalým bydlištěm v Turnově, kde 

zákonný zástupce dítěte podal žádost v měsíci září, z důvodu přistěhování.  

 
 

Usnesení RM č. 564/2019 

 

RM schvaluje  
pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, na 27 dětí v jedné ze tříd školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 565/2019 

 

RM schvaluje  
pro školní rok 2019/2020 udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu v organizaci Mateřská škola 
Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, na 27 dětí v druhé třídě školy. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

23. Jmenování správní rady památkového fondu 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov zřídilo na jednání Zastupitelstva města dne 28. 3. 2019 účelový památkový fond jako trvalý účelový 

fond města Turnov dle § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byl schválen 

statut tohoto fondu a je třeba jmenovat správní radu fondu dle ustanovení ve statutu: 

4.1. O výdajích památkového fondu rozhoduje správní rada fondu. Správní radu tvoří 5 členů – zástupce správce 

památkového fondu (vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově), odborník v oblasti 

památkové péče či městské architektury, dva členové komise Rady města Turnov pro rozvoj města, správu majetku, 

stavební otázky a městskou památkovou zónu a jeden člen Zastupitelstva města Turnov. U žádného z členů správní 

rady fondu nesmí být zřejmý střet zájmů. 

4.2. Správní radu fondu jmenuje Zastupitelstvo města Turnov, a to po projednání se členy komise Rady města 

Turnov pro rozvoj města, správu majetku, stavební otázky a městskou památkovou zónu. 

 

Složení správní rady fondu projednala komise Rady města Turnov pro rozvoj města, správu majetku, stavební otázky 

a městskou památkovou zónu na svém jednání dne 4. 9. 2019 a přijala toto usnesení: Komise navrhuje a schvaluje 

složení správní rady památkového fondu ve složení: Mgr. Martina Marková, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. arch. 

Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Daniela Weissová. Dle schváleného statutu je třeba, aby členy správní rady 

jmenovalo Zastupitelstvo města Turnov.  

 
 

Usnesení RM č. 566/2019 

 

RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov jmenovat správní radu památkového fondu ode dne 1. 10. 2019 v tomto 
složení: Mgr. Martina Marková, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, 
Daniela Weissová. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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24. Výběr dodavatele na dodávku techniky pro 3 počítačové učebny 
 

Rozprava: 
      Na radě města 7. 8. 2019 bylo schváleno zrušení zadávacího řízení „ Technika pro modernizaci konektivity tří 

základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“ část 2 „Dodávka počítačů pro 3 počítačové 

učebny“ a zároveň vypsání nové veřejné zakázky s upravenými zadávacími podmínkami formou otevřené výzva 

v režimu zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka techniky pro 3 počítačové učebny“. Zadávací řízení bylo 

vyhlášené na profilu zadavatele dne 2. 9. 2019 jako zjednodušené podlimitní řízení a výzvou bylo obesláno 

potenciálně 15 dodavatelů dle CPV kódů. 

 

Celková předpokládaná hodnota zakázky - 800.000 Kč bez DPH. 

 Lhůta pro podání elektronických nabídek byla stanovena na 18.9.2019 do 10,00 hod. 

 Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky – 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 
 

Pořadí na 

základě 

hodnocení  

Název účastníka včetně IČ 
Nabídková cena  

v Kč bez DPH  

Pořadí podání 

nabídky 

1 COTREX PC, s. r.o., IČ 00525154 621 800,- 1 

2 Microshop, s.r.o., IČ: 26165031 678 780,- 2 

 

Komise posuzovala účastníka s nejnižší nabídkovou cenou – COTREX PC, s.r.o. Účastník prokázal základní, 

profesní a technickou kvalifikaci. 

 
 

Usnesení RM č. 567/2019 

 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele COTREX PC, s.r.o, IČ 00525154 
na realizaci veřejné zakázky „ Dodávka techniky pro 3 počítačové učebny“ za cenu 621 800,- Kč bez DPH, 
tj. 752.378,- Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
  
 

25. Mateřská škola Turnov, 28. října 757, p. o. – pověření ředitelky a úprava kritérií 

pro hodnocení 
 

Rozprava: 

 

Dne 5. 9. 2019 jsme projednali žádost Mgr. Lenky Dékány, ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 

757, příspěvková organizace. 

 
 

Usnesení RM č. 568/2019 

 

RM souhlasí  
se zařazením činnosti „Implementace prvků přírodních zahrad a zdravého životního stylu pomocí 
prožitkového učení do ŠVP PV a jejich využití u dětí předškolního věku v regionu ORP Turnov“ do 
pracovní náplně Mgr. Lenky Dékány, ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, 
příspěvková organizace. Zároveň ji od 27. 9. 2019 zařazuje do platové třídy dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
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Usnesení RM č. 569/2019 

 

RM schvaluje  
nová kritéria hodnocení pro ředitelku Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace na 
rok 2019 dle návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  
 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. října 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………..……….   ……………………………………… 

             Ing. Tomáš Hocke                  Mgr. Petra Houšková 

      starosta           místostarostka 

 


