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ZÁPIS 
Rady města Turnov  

z 21. zasedání dne 24. října 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu "SM Turnov, p.č.3276/68, 

smyčka kNN" – bod nebyl projednáván 

Ludmila Těhníková     13:00 – 14:15       

2. Smouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

"REKO MS Turnov - Výšinka + 2, plynovod+přípojky" 

            

3. Smlouva o dílo údržba dětských hřišť        

4. Dolánky, údržba, aktualizace smlouvy        

5. Plán zimní údržby pro období 11/2019-03/2020        

6. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku - Mikula Turnov, 

s.r.o. 

       

7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1260/2, o výměře cca 

165m2, k.ú. Mašov u Turnova 

       

8. Zadávací podmínky "Dodávka zdravotních prostředků do 

objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců 

Pohoda Turnov" 

            

9. Zadávací podmínky "Dodávka nábytku do objektu Domu se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 

            

10. Oprava komunikace Kadeřavec        

11. GasNet smlouva o zajištění přeložky, Zelená cesta        

12. 

 

13. 

Výběr nejvhodnější nabídky – „MŠ Turnov, Zborovská - 

vybudování oddělení pro děti mladší tří let" 

Dodatek  č.2  ke Smlouvě o dílo stavby „Rekonstrukce 

střešní krytiny č.p.525 a č.p.518 Žižkova, Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke       

Záležitosti odboru sociálního 

14. Seniorská obálka Mgr. Petra Houšková 14:15 – 14:35 
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Záležitosti odboru vnitřních věcí 

15. Výsledek výběrového řízení na nákup osobního 

dodávkového vozu 

Ing. Jan Zárybnický 14:35 – 14:45      

Ostatní 

16. Valná hromada společnosti Turnovské odpadové služby, 

s.r.o. 

Mgr. Jana Svobodová 14:45 – 15:00      

17. Dopravní obslužnost na rok 2020 Ing. Miroslav Šmiraus 15:00 – 15:15     

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

18. 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací 

sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 

Výběr nejvhodnější nabídky „Zpracování projektové 

dokumentace – rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, 

Turnov – přidaný bod 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – jmenování jednatele – 

přidaný bod 

Podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. – porušení 

povinností stanovených mandátní smlouvou – přidaný bod 

Mgr. Martina Marková 

 

Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Ing. Tomáš Hocke 

15:15 – 15:30      

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu "SM Turnov, p.č.3276/68, smyčka kNN" 
 

Rozprava: 

 

Bod se nebude projednávat - nedostatek materiálu. 

 
 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "REKO MS Turnov - 

Výšinka + 2, plynovod+přípojky" 
 

Rozprava: 

 

GasNet, s.r.o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu „REKO MS Turnov, Výšinka + 2, Turnov“.  Jedná 

se o výstavbu nového plynovodu a přípojek v lokalitě Výšinka v ulicích Jana Zajíce, Jana Palacha a Výšinka. Jedná 

se o rozsáhlé úpravy v ulicích Na Výšince, Jana Zajíce a Jana Palacha. 

 
 

Usnesení RM č. 589/2019 
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 pozemky parcel. 
č. 1663/6, 1690, 1782/1, 1802/21,    1802/2, 1802/3, 1802/16, 1802/23, 1806/7, 1806/15, 3382/11, 
3880/15, 3880/18, 3880/19, 3880/24, 3880/3,  3880/5, 3880/12, 3880/14 k. ú. Turnov ve vlastnictví 
města Turnova dotčený stavbou „REKO MS Turnov, Výšinka + 2, plynovod+přípojky“ ve prospěch GasNet, 
s.r.o. za jednorázovou úhradu 125.200,- Kč + DPH (400/bm). 
 

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

3. Smlouva o dílo údržba dětských hřišť 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov uzavřelo 11. 4. 2016 s Technickými službami Turnov s.r.o. smlouvu na průběžnou péči o herní prvky 

v majetku města. Jedná se o veřejně přístupná dětská hřiště a dětská hřiště ve čtyřech mateřských školách. Smlouva 

je uzavřena na dobu určitou do 15. 4. 2020. V průběhu smlouvy Město Turnov rozšířilo počty dětských hřišť. Z 
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důvodu přehlednosti navrhujeme ukončit stávající smlouvu na péči o herní prvky a uzavřít novou smlouvu o dílo, ve 

které jsou doplněny nově vzniklá dětská hřiště. Dále navrhujeme vyčlenění části finančních prostředků ve výši 100 

tis. Kč vč. DPH na větší nezbytné výměny herních prvků nebo jejich rekonstrukce. Hodinové sazby prací zůstávají 

nezměněny. Každoroční náklady na revize a opravu dětských hřišť jsou ve výši 600 tis. Kč. vč. DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 590/2019 
RM schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo na "Průběžnou péči o herní prvky v Turnově" s Technickými službami Turnov 
s.r.o. 
 

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

4. Dolánky, údržba, aktualizace smlouvy 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města materiál týkající se letní údržby areálu koupaliště v Dolánkách. Od roku 

2017 zajišťují tyto práce Technické služby Turnov, s. r. o. Dále se Technické služby Turnov, s. r. o. v areálu 

přírodního koupaliště starají o provoz mobilních WC. Tuto činnost bychom rádi zahrnuli do smlouvy o dílo. Roční 

náklady na údržbu 3 ks TOI-TOI jsou ve výši cca 72 tis. Kč. Nově předpokládáme maximální náklady na údržbu 

areálu letního koupaliště v Dolánkách ve výši 613.400 Kč vč. DPH. Dále je z kapitoly údržby areálu koupaliště v 

Dolánkách placeno vodné. Tato položka je pohyblivá podle počasí a s tím související četnosti výměny vody v 

bazénku a návštěvnosti areálu. Pohybuje se cca ve výši 13 tis. Kč/rok. 

 
 

Usnesení RM č. 591/2019 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č.1ke smlouvě na "Zajištění letní údržby prostoru přírodního koupaliště v Dolánkách" s 
Technickými službami Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, Turnov dle předložených jednotkových cen. 
 

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

5. Plán zimní údržby pro období 11/2019-03/2020 
 

Rozprava: 

 

Pro zimní období 11/2019- 03/2020 předkládáme ke schválení plán zimní údržby. Tento plán navazuje na plány 

údržby z předcházejících let, je doplněn o poznatky a požadavky z roku 2018-2019. Plán zimní údržby bude vyvěšen 

na webu města. 

 
 

Usnesení RM č. 592/2019 
RM schvaluje  
plán zimní údržby pro zimní období 11/2019-03/2020 s připomínkami dle diskuze. 
 

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

6. Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku - Mikula Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 11. 11. 2015 schválila pronájem části pozemku p. č. 2585/2 o výměře 50 m2 a část 

pozemku p. č. 2600/1 o výměře 596 m2, vše k. ú. Turnov společnosti Mikula Turnov s.r.o. Firma pozemky užívá 

jako parkovací plochu a zeleň. Nyní požádal pan Jiří Mikula, jednatel společnosti o ukončení smlouvy o pronájmu 

pozemku dohodou ke dni 31. 10. 2019.  
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p. Mikula nahlásil střet zájmů 

 
Usnesení RM č. 593/2019 

RM schvaluje  
ukončení smlouvy o pronájmu pozemku s Mikula Turnov s.r.o., Turnov na části pozemků p. č. 2585/2 a 
2600/1, k. ú. Turnov dohodou ke dni 31. 10. 2019. 
 

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

7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1260/2, o výměře cca 165m2, 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 xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx 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.  

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

výměrami. Snímek s výměrami byl předán 7. 10. 2019 s tím, že paní Bursová zaslala odpověď, že se jedná o příliš 

velký zábor, takže se směnou nesouhlasí a žádají pouze o projednání prodeje části jimi oploceného městského 

pozemku. 

 
 

Usnesení RM č. 594/2019 
RM neschvaluje  
prodej části pozemku p. č. 1260/2 v k. ú. Mašov u Turnova. 
 

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

8. Zadávací podmínky "Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Nákup zdravotních prostředků do Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov je součástí 

projektu, na který má Město Turnov přislíbenu dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši cca 31 mil. Kč. 

Pro zdravotnické prostředky je z této částky vyčleněno 0,54 mil. Kč. Výběrové řízení na realizaci této zakázky bude 

vypsáno jako zakázka malého rozsahu. Dodávka zdravotních prostředků bude realizována v září 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 595/2019 
RM schvaluje  
Zadávací podmínky a vypsání zakázky malého rozsahu na akci“ Dodávka zdravotních prostředků do 
objektu Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a schvaluje hodnotící 
komise ve složení: Mgr. Petra Houšková,  Bc. Jaroslav Cimbál, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila 
Těhníková, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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9. Zadávací podmínky "Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Nákup nábytku do Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov je součástí projektu, na který 

má Město Turnov přislíbenu dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši cca 31 mil. Kč. Pro nábytek je 

z této částky vyčleněno 1,9 mil. Kč. Zadávací řízení na realizaci této zakázky bude vypsáno jako zjednodušené 

podlimitní řízení. Specifikace nábytku bude v době vypsání zadávacího řízení již upravena podle návrhu ing. arch. 

Slámy. Dodávka nábytku bude realizována v září 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 596/2019 
RM schvaluje  
Zadávací podmínky a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na akci“ Dodávka nábytku do objektu 
Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a schvaluje hodnotící komise ve 
složení: Mgr. Petra Houšková,  Bc. Jaroslav Cimbál, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, 
Marcela Pilská. 
 

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

10. Oprava komunikace Kadeřavec 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku má již delší dobu v plánu opravu komunikace na Kadeřavci - Kouty na pozemku parc. č. 

1272, k. ú. Mašov u Turnova. O tuto opravu velmi aktivně usilují i majitelé domů, kteří zde bydlí. Na opravu 

komunikace jsou ochotni přispět. Celková délka opravovaného úseku komunikace je 391 bm. Rozpočet na opravu 

této komunikace byl v roce 2018 ve výši 1.028.634 Kč vč. DPH. V letošním roce proběhla v části komunikace 

pokládka kabelů ČEZ. V těchto částech firma Rydval, která pro ČEZ zakázku realizovala, opraví komunikaci v celé 

šířce, zbylé části by opravilo město Turnov. Na opravu komunikace byly jak Městem Turnov, tak firmou Rydval 

poptány 3 firmy. Dvě firmy daly nabídku na realizaci. 

Firma Strabag Praha podala nabídku ve výši 902.145 Kč bez DPH, 1.091.595,40 Kč vč. DPH a firma Opravy silnic, 

s.r.o., Praha podala nabídku ve výši 1.053.376,- Kč bez DPH, 1.274.584,90 Kč vč. DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 597/2019 
RM uděluje  
výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag 
Praha, a.s. na opravu komunikace na Kadeřavci za celkovou cenu 620.281Kč bez DPH, 750.540Kč vč. DPH. 
Důvodem udělení výjimky je sdružení finančních prostředků tedy ČEZ Distribuce, vlastníků okolních 
nemovitostí (garantováno min. 77,2 tis. Kč) a Města Turnova. 
 

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

11. GasNet smlouva o zajištění přeložky, Zelená cesta 
 

Rozprava: 

 

V rámci projektové přípravy rekonstrukce ulice Zelená cesta bude třeba přeložit část plynárenského zařízení v délce 

cca 21 bm na pozemcích parc. č. 2928 a 3876/1, oba k. ú. Turnov. V září 2019 schválila Rada města uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tuto přeložku. Nyní je radě města předkládána ke 

schválení smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a nákladů s ní souvisejících. Výše nákladů bude 

známa po zpracování rozpočtů stavby, odhadovaná cena je 30 tis. Kč. 
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Usnesení RM č. 598/2019 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem v rámci stavby "Rekonstrukce ulice Zelená cesta, Turnov" na pozemcích 
parc. č. 2928 a 3876/1, oba k. ú. Turnov. 
 

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

12. Výběr nejvhodnější nabídky - MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro 

děti mladší tří let" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti 

mladší tří let“, který provedla hodnotící komise dne 14. 10. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem REN-LOK s.r.o., IČ: 05471699 za cenu Kč 3 190 317,59 bez DPH / Kč 

3 860 284,28 s DPH. Termín realizace od 6. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Rozpočtovaná byla 4,7 mil. Kč.  

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ s DPH 

1. REN-LOK s.r.o 05471699 3 190 317,59 / 3 860 284,28 

2. Baukomplet s.r.o. 25023101 3 209 939,71 / 3 884 027,05 

3. L § P stavební, s.r.o. 63906236 3 429 626,01 / 4 149 847,47 

4. Miroslav Hochman 01913026 3 469 953,52 / 4 198 643,76 

5. Rudolf Holý 07442891 3 654 086,00 / 4 421 444,06 

6. TERMIL s.r.o. 25490885 3 837 064,70/ 4 642 848,29 

7. BARNATHERM s.r.o. 28669053 3 844 526,82 / 4 651 877,45 

8. čekro CZ s.r.o. 28750187 4 218 518,02/ 5 104 406,81 

 
 

Usnesení RM č. 599/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele REN-LOK s.r.o., IČ: 05471699 
na realizaci zakázky „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ za cenu 3 190 
317,59 bez DPH Kč/ 3 860 284,28 s DPH Kč a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto 
dodavatelem. 
 

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

13. Dodatek  č.2  ke Smlouvě o dílo stavby „Rekonstrukce střešní krytiny č.p.525 a 

č.p.518 Žižkova, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Zhotovitel stavby fi Stanislav Záhon předložil zpracovaný cenový dodatek ke konečné faktuře za celé dílo formou 

položkového rozpočtu na méněpráce a vícepráce, které vznikly postupně během stavby. U víceprací se jedná o 

položky s jiným technickým řešením nad rámec výkazu výměr a chybějící položky v rozpočtu. Podstatné položky 

víceprací vyplývají z dodatečných požadavků investora stavby a řešením, které nebylo obsaženo v rozpočtu 

(stavební oprava říms, které hrozily pádem, komplikované řešení hromosvodů vč. revize u celého areálu, odvětrání 

půdních prostor se zamezením přístupu ptáků, nové svody okapů výměnou za plastové aj. dle položek). Postup prací 

a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce jsou konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve stavebním deníku. 

Jedná se o cca 4,2% navýšení z původní ceny. 
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Usnesení RM č. 600/2019 
RM schvaluje  
uzavření dodatku  č. 2, ve výši 293 110 Kč včetně DPH ke „Smlouvě o dílo“ pro stavbu „Rekonstrukce 
střešní krytiny č. p. 525 a č. p. 518 Žižkova, Turnov“ pro firmu Stanislav Záhon, Liberec. Celková cena díla 
včetně dodatku č. 2 činí 7.295 184 Kč s DPH. 
 

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

14. Seniorská obálka 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám tímto informace o možnosti distribuovat pro naše obyvatele tzv. seniorskou obálku. Město se 

zavazuje k využití co největšího počtu možností distribuce a propagace I.C.E. karty. Její propagace a distribuce bude 

realizována prostřednictvím internetových stránek města (ke stažení a tisku). Ke stejnému účelu bude využit rovněž 

regionální tisk (HOT, Turnovsko v akci, Turnovsko). Pro distribuci I.C.E. karet i „sad“ budou využita i další místa, 

např. Domov důchodců Pohoda, knihovna apod. Propagace karty bude i prostřednictvím besed pořádaných pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. Veškeré náklady na případný tisk a propagaci I.C.E. karet (kromě 

grafického návrhu) nese město. Předpokládaný náklad 10 tis. Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 601/2019 
RM schvaluje  
že na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva 
práce a sociálních věcí se připojujeme k distribuci Seniorské obálky pro naše občany města Turnov. 
 

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

15. Výsledek výběrového řízení na nákup osobního dodávkového vozu 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám výsledek výběrového řízení na nákup nového osobního dodávkového vozidla. Celkem byly 

doručeny 2 nabídky od firem AUTO IN, s.r.o. a AUTO KP PLUS, s.r.o. Nižší cenu, která byla jediným hodnotícím 

kritériem, nabídla firma AUTO KP PLUS, s.r.o. za vůz TOYOTA VERSO – 666 806 Kč vč. DPH.  

 

pořadí                uchazeč      celková cena bez DPH         celková cena s DPH 

1. AUTO KP PLUS, s.r.o. - 25419226, Liberec  551 079,45 Kč                    666 806,- Kč 

2. AUTO IN, s.r.o. - 25298828, Kosmonosy  721 275,21 Kč                    872 743,- Kč 

 
 

Usnesení RM č. 602/2019 
RM schvaluje  
výsledek výběrového řízení na nákup nového osobního dodávkového vozu a uzavření smlouvy s firmou 
AUTO KP PLUS, s.r.o. 
 

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

16. Valná hromada společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o., IČ: 05571065 se sídlem Turnov, Sobotecká 2055 zapsané v 

obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 38190, svolává v souladu s 

příslušnými zákonnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou společnosti 

mimořádnou valnou hromadu výše uvedené společnosti na den 24. 10. 2019. 
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Usnesení RM č. 603/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrových řízení na nákup malého automobilu na svoz odpadů. 
 

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

Usnesení RM č. 604/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup pneumatik. 
 

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

Usnesení RM č. 605/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení veřejných zakázek ve složení: p. Fukárek, p. Vele, p. 
Hořák, Mgr. Svobodová, p. Černý. Náhradníci: Bc. Báča, p. Ciler, ing. Hocke, p. Zikuda. 
 

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

17. Dopravní obslužnost na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Každý rok schvalujeme smlouvy mezi městem a krajem o zajištění dopravní obslužnosti. První smlouva je o 

příspěvku na dopravní obslužnost v rámci celého kraje. Jedná se o symbolický příspěvek, který hradí všechny obce v 

kraji a to 90 Kč/na jednoho obyvatele města. Tento příspěvek se již cca 10 let nezměnil.  Tím obce přispívají cca 4 

mil. Kč z celkových cca 300 mil. Kč, které hradí kraj. Celková částka je pro naše město vypočítána na 810 060 Kč 

ročně. Smlouva se uzavírá na období 2020-2023. 

Druhá smlouva je závazek města hradit linku 311 - Bukovina- v plném rozsahu. Linka není v režimu MHD, je 

zařazena do dopravní obslužnosti kraje. Kraj nás s touto linkou vzal pod svá křídla tak jako uvažujeme od roku 2021 

s celou MHD. Celková částka pro rok 2020 je 728 000 Kč. 

Částka se oproti roku 2019 zvýšila o 69 tis. Kč a to ze dvou důvodů: 

1. Vyšli jsme vstříc obyvatelů Malého Rohozce a 2 spoje prodloužili- cca 20 tis. Kč navýšení 

2. Indexací dopravního výkonu došlo k navýšení sazby za 1 km- cca navýšení 49 tis. Kč 

Smlouva se uzavírá na rok 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 606/2019 
RM schvaluje  
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 2020-2023. 
 

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

Usnesení RM č. 607/2019 
RM schvaluje  
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 2020 - linka 311 
Bukovina. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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18. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

Rozprava: 

 

Spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700 podal dne 1. 10. 2019 žádost o zařazení do okruhu žadatelů o dotaci na 

podporu sportovní činnosti v rámci dotačního programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města 

Turnov.  

 
Usnesení RM č. 608/2019 

RM bere na vědomí  
žádost Spolku SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700 o zařazení do okruhu žadatelů o dotaci na podporu 
sportovní činnosti v rámci dotačního programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu 
města Turnov.  RM bude tuto žádost řešit v rámci úpravy pravidel na rozdělování finančních prostředků v 
oblasti sportu pro rok 2020. 
 

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

19. Výběr nejvhodnější nabídky "Zpracování projektové dokumentace – rozšíření 

parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov“ 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace – rozšíření 

parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 30. 9. 2019, se schvaluje výběr 

nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Ing. Libor Klus, Na Mlejnici, 294 02 

Kněžmost, IČ: 18570208 za cenu Kč 127 000,- s DPH (není plátce DPH). 

Po zveřejnění Písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nám byla doručena Námitka proti výběru 

zhotovitele od účastníka Profes projekt, spol. s.r.o., IČ: 46506942. Námitka směřovala proti mimořádně nízké 

nabídkové ceně a skutečnosti, že účastník není autorizovaná osoba.  Účastníka ing. Libora Kluse jsme vyzvali ke 

zdůvodnění. Toto zdůvodnění zaslal a přikládáme v příloze. 

 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena bez DPH v Kč/ s DPH 

1. 
Ing. Libor Klus, Na Mlejnici, Kněžmost 18570208 

127 000,- včetně DPH (není 

plátce DPH) 

2. INVENTE s.r.o., Žerotínova, České Budějovice 25171232 287 100,- / 347 391,- 

3. Profes projekt, spol. s r.o., Vejrichova, Turnov 46506942 299 000,- / 361 790,- 

4. VECTURA Pardubice s.r.o., 17. listopadu, 

Pardubice 
3020223 390 000,- /471 900,- 

 

p. Hocke nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 609/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Ing. Libor Klus, IČ: 18570208 
na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, 
Turnov“ za cenu 127 000 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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20. Městská sportovní Turnov, s.r.o. - jmenování jednatele 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběrového řízení (prvního i druhého kola) Vám předkládám návrh na jmenování nového jednatele 

Městské sportovní Turnov, s. r. o. Zároveň Vás žádám o schválení úkolů pro nového pana jednatele. Jmenování 

nového jednatele musí předcházet odvolání stávajícího tj. Jany Svobodové. 

 
 

Usnesení RM č. 610/2019 
RM souhlasí  
s tajným hlasováním. 
 

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

Usnesení RM č. 611/2019 
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 31. 10. 2019 dosavadního jednatele Společnosti, kterým je: 
Mgr. Jana Svobodová, dat. nar. 19. února 1982, bytem Komenského 1719, 511 01 Turnov. 
2) Jmenuje ke dni 1. 11. 2019 nového jednatele Společnosti, kterým je: 
Ing. Jiří Veselka MBA, dat. nar. 28. 12. 1958, bytem Ruprechtická 553/27, 460 01 Liberec 1. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/4/0] 
  
 

Usnesení RM č. 612/2019 
RM schvaluje  
úkoly pro jednatele společnosti: 
1.Nastavění procesů v rámci společnosti (do 03/2020) 
a.Odpovědnosti a řízení (odpovědnostní organizační struktura) 
b.Měsíční vyhodnocování plnění finančního plánu a ukazatelů (maržovost gastroprovozu,  
odpracované hodiny brigádníků, tržby, návštěvnost, využití kapacit sportovišť,…) 
c.Nastavit průkazný systém skladového hospodaření v gastroprovozu 
2.Konkrétní dílčí úkoly (do 04/2020) 
a.Vyhodnocení efektivnosti provozu v rámci celé společnosti  
b.Vypracování variantního řešení gastroprovozu koupaliště či gastroprovozu v rámci  
celé společnosti ve vlastní režii nebo v pronájmu 
c.Zpracování návrhu bezhotovostních plateb v areálu Maškova zahrada  
d.Zvýšení využití kapacity zimního stadionu (využití více hodin dle rozvrhu před 15. hodinou,  
jednání s HC Turnov 1931)  
e.Zajištění efektivního křížového využití pracovníků mezi jednotlivými středisky 
f.Předložení návrhů úprav cen pro rok 2020 
i.Vývoj prodejních cen gastro 
ii.Vstupné na sportoviště pro veřejnost pro sezónu 2020 a dále 
iii.Ceny za využití sportoviště spolkům, školám atd. pro sezónu 2020 a dále 
g.Předložit strategický plán zvýšení efektivity a vytíženosti sportovišť 
h.Řešení reklamace atrakcí na koupališti v Maškově zahradě  
i. Přeložit možnosti úpravy nebo zachytávání vody v areálu Maškova zahrada 
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3.Strategie a koncepce (do 06/2020) 
a.Vytvoření plánu rozvoje celé společnosti včetně variantního řešení 
b. Vytvoření plánu rozvoje a zatraktivnění venkovního koupaliště (využití při chladnějším  
letním počasí). 
 

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

21. Podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. - porušení povinností stanovených 

mandátní smlouvou 
 

Rozprava: 

 

Bod se bude opětovně projednávat na RM 6. 11. 2019. 

 
 

Usnesení RM č. 613/2019 
RM schvaluje  
podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. Důvodem je porušení povinností stanovených mandátní 
smlouvou uzavřenou mezi firmou Compet Consult, s.r.o. a Městem Turnov dne 4. 11. 2010, kterou se 
firma Compet Consult, s. r. o.  zavázala připravit a organizačně zajistit celý průběh otevřeného 
zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 31. října 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..  ………………………………………. 

               Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        Starosta           místostarostka 


