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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 4. prosince 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, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová  
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 
PhDr. Hana Maierová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu "Vodovodní přípojka, Kadeřavec 

p.č.410/2, 316, xxxxxx, xxxxxxxxx" 

Ludmila Těhníková 8:00 – 10:30       

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Daliměřice 

p.č.711/305-kNN,SS-xxxxxxx" 

       

3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

Kadeřavec p.č.410/2-kNN,SS" 

       

4. Zřízení věcného břemene vedení dešťové kanalizace, Luční 

ulice 

       

5. Záměr účasti na dražebním jednání spoluvlastnického podílu 

na pozemku v k.ú. Daliměřice 

       

6. Záměr směny pozemků v k.ú. Bukovina u Turnova        

7. Záměr prodeje pozemku pč. 760 v k.ú. Bukovina u Turnova        

8. Prodej částí pozemků parc.č. 711/23, 711/25 a 711/27 v k.ú. 

Daliměřice 

       

9. Směna pozemků v k.ú. Mašov u Turnova        

10. Záměr prodeje pozemků k zástavbě, p.č. 2577/2 a 2577/1 v 

k.ú. Turnov 

       

11. Výběr nejvhodnější nabídky – „Dodávka zdravotních 

prostředků do objektu Domu se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov“ 

Ing. Tomáš Hocke        

12. Výběr nejvhodnější nabídky – „Zpracování projektové 

dokumentace – Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ 

       

Ostatní 

13. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města – bod byl stažen Ing. Tomáš Hocke 10:30 – 10:45       
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Záležitosti odboru sociálních věcí 

14. ZSST - Změna úhrad v Centru denních služeb Mgr. Petra Houšková    10:45 – 11:15 

15. ZSST - Změna úhrad na Odlehčovací službě   

Přestávka                                                                                                                                              11:15 – 11:45 

Záležitosti odboru finančního 

16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke     11:45 – 13:00    

17. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2020 dle 

nařízení vlády č. 300/2019 Sb. 

Mgr. Petra Houšková       

18. Škodní a likvidační komise Ing. Tomáš Hocke       

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

Záštita starosty - Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. - podpora 

akce 20 let od svého založení 

Schválení výsledku výběrového řízení na nákup pneumatik – 

přidaný bod 

Stav odchytového zařízení pro psy v Turnově a jeho 

budoucnost – přidaný bod 

Aktualizace Územních studií Daliměřice, Hruštice, 

Durychov – přidaný bod 

 

 

Mgr. Jana Svobodová 

 

Mgr. Michal Loukota 

 

RNDr. Miroslav Varga 

      

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu 

"Vodovodní přípojka, Kadeřavec p.č.410/2, 316, p. xxxxxxx, p. xxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebníci p. xxxxxxxxxxxx a p. xxxxxxx připravují na pozemcích města výstavbu nové vodovodní přípojky pro 

novostavbu RD na pozemku p. č. 52, 316, 410/2, 426 k. ú. Mašov u Turnova v části obce Kadeřavec. Přípojka bude 

provedena výkopem a bude napojena na vodovodní řad v komunikaci. Touto stavbou bude dotčen pozemek p. č. 

1282/2 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v rozsahu cca 5 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. 705/2019 
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. 1282/2 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 5 bm dotčených 
stavbou vodovodní přípojky k parcel. č. 52,316,410/2,426 k. ú. Mašov u Turnova, stavebníci xxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za jednorázovou úhradu 2.000,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby "SM Turnov, Daliměřice p.č.711/305-kNN,SS - p. xxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Daliměřice p. č. 711/305-kNN,SS“, 

přípojka je vedena k parcele 711/305 p. Groha, kterému už RM schválila vodovodní přípojku. Rozsah stavby spočívá 

v uložení podzemního kabelového vedení NN a uzemnění v lokalitě Daliměřice. Stavba podzemního kabelového 

vedení se nachází na parcel. čísle 699/1, 711/175 k. ú. Daliměřice v majetku města Turnov. Trasa vedení je navržena 

v celkové délce 141bm. 
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Usnesení RM č. 706/2019 
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. 699/1, 711/175 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 141 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Daliměřice p. č. 711/305-kNN,SS“ ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 56.400,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

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

smlouvu o právu stavby "SM Turnov, Kadeřavec p.č.410/2-kNN,SS" 
 

Rozprava: 

 

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

dohodu o umístění stavby od ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu “SM Turnov, Kadeřavec p. č. 410/2-kNN“. Rozsah 

stavby spočívá v uložení podzemního kabelového vedení NN, umístění pilířů a uzemnění k novostavbě RD na 

Kadeřavci. Stavba podzemního kabelového vedení se nachází na parcel. čísle 1291 k. ú. Mašov u Turnova v majetku 

města Turnov. Trasa vedení je navržena v celkové délce 51bm.  

 
 

Usnesení RM č. 707/2019 
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. 1291 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov v 
celkové délce 51 bm dotčeného stavbou „SM Turnov, Kadeřavec p. č. 410/2-kNN“ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 20.400,- Kč + DPH (400,- Kč/bm + DPH). 
 

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

4. Zřízení věcného břemene vedení dešťové kanalizace, Luční ulice 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov vybudovalo v roce 2013 v rámci řešení odvodu dešťových vod z Luční ulice novou dešťovou 

kanalizaci. Kanalizace musela být vedena po soukromých pozemcích do ulice Třešňové.  

Nyní v rámci projektové přípravy výstavby komunikace v ulici Luční požadují majitelé dotčených pozemků, zda by 

bylo možné na vedení dešťové kanalizace po jejich pozemcích uzavřít smlouvu o věcném břemeni s jednorázovou 

úhradou. S majiteli byla projednána částka za úhradu věcného břemene ve výši 400,- Kč/bm. 

Dešťová kanalizace byla při výstavbě geodeticky zaměřena, na základě tohoto zaměření bude zadáno vypracování 

geometrického plánu, který určí přesný rozsah věcného břemene. 

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena ve výši 400,- Kč/bm  (osvobozeno od DPH). 

Dešťovou kanalizací jsou dotčeny dva pozemky: 

1) pozemek parc. č. 3283/6, k. ú. Turnov, majitelé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, obě bytem xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx, délka věcného břemene cca 35bm. Hodnota věcného břemene cca 14.000,- Kč. 

2) pozemek parc. č. 3283/9, k. ú. Turnov majitelé manželé xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, délka věcného břemene cca 35 

bm. Hodnota věcného břemene cca 14.000,- Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 708/2019 
RM schvaluje  
uzavření 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 
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znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění na pozemek 
parcel. č. 3283/6 k. ú. Turnov ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v celkové délce cca 35 bm dotčených uložením dešťové kanalizace, 
investor Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov, IČO 00622762 za jednorázovou úhradu 
400,Kč/bm. 
 

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

Usnesení RM č. 709/2019 
RM schvaluje  
uzavření 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 pozemek 
parcel. č. 3283/9 k. ú. Turnov ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
v celkové délce cca 35 bm dotčených uložením dešťové kanalizace, investor Město Turnov, Antonína 
Dvořáka 335, Turnov, IČO 00622762 za jednorázovou úhradu 400,Kč/bm. 
 

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

5. Záměr účasti na dražebním jednání spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. 

Daliměřice 
 

Rozprava: 

 

Dne 1. 11. 2019 byla na OSM doručeno Sdělení spoluvlastníkovi nemovité věci o plánované dražbě podílu ve výši 

1/4 z celku pozemku p. č. 783, k. ú. Daliměřice. Jelikož se jedná o pozemek ve spoluvlastnictví města, předkládáme 

radě města k projednání záměr účasti na plánovaném dražebním jednání. Pozemek p. č. 783, k. ú. Daliměřice, o 

výměře 2504m2, je pozemkem, po jehož hraně vede naučná stezka a město Turnov má na tomto pozemku 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 z celku, je dle názoru OSM v zájmu města získat i dražený podíl. 

 
 

Usnesení RM č. 710/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit účast na dražebním jednání dle sdělení spoluvlastníkovi nemovité věci č. j. 120 EX 13571/16-
124 ze dne 1. 11. 2019 na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 z celku pozemku v k. ú. Daliměřice 
a pověřit pana starostu Ing. Tomáše Hockeho účastí na této dražbě jakmile bude vydána dražební 
vyhláška. 
 

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

6. Záměr směny pozemků v k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku oslovili manželé xxxxxxxxxxxx (dále "navrhovatelé") s žádostí o směnu pozemků. Navrhují 

směnit pozemky v k. ú. Bukovina u Turnova, pozemek ve vlastnictví města Turnov p. č. 807/2, výměra 21m2, za část 

pozemku p. č. 420/3, o výměře 105 m2. 

Pozemek p. č. 807/2, ve vlastnictví města Turnova, není městem využíván ani do budoucna využitelný, přímo 

sousedí s pozemky ve vlastnictví navrhovatelů. Hodnota pozemku dle tabulky orientačních cen prodejů/výkupů 

pozemků dle jejich funkčního zařazení v územním plánu - bydlení venkovské, je v ceně obvyklé ve výši 500,- 

Kč/m2. Hodnota pozemku o výměře 21 m2 je 10.500,- Kč. 
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Usnesení RM č. 711/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova. Město Turnov smění pozemek p. č. 807/2, o 
výměře 21m2, v ceně obvyklé 500,- Kč/m2 za část pozemku p. č. 420/3, o výměře 105m2, v ceně obvyklé 
100,- Kč/m2, celková hodnota pozemků je pak ve stejných hodnotách 10.500,- Kč, směna bude 
provedena bez doplatků. Oddělení pozemku a správní poplatek uhradí obě strany rovným dílem. 
 

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

7. Záměr prodeje pozemku pč. 760 v k.ú. Bukovina u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k projednání žádost o prodej pozemku p. č. 760, v k. ú. Bukovina u Turnova. Žadatelkami 

jsou majitelky sousedních pozemků. 

Pozemek p. č. 760, k. ú. Bukovina u Turnova, o výměře 136 m2, je historickou cestou, která sloužila pravděpodobně 

pouze jako přístupová k č. p. 11, nyní již není využívána, protože je uprostřed soukromých pozemků - zahrad u 

okolních domů. Dle vyjádření ORM je z hlediska územního plánu prodej možný. Majitelky sousedních nemovitostí, 

paní xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx, se společně dohodly na odkupu tohoto pozemku s tím, že navrhují rozdělení 

mezi obě, dle vlastnických hranic pozemků v poměru: paní xxxxxxxxx odkoupí část o výměře 80 m2 a paní 

xxxxxxxxxxx odkoupí část o výměře 56 m2. Rozdělení pozemku uhradí žadatelky vč. správního poplatku za vklad 

do KN. Hodnota pozemku je dle tabulky orientačních cen prodejů/výkupů pozemků dle jejich funkčního zařazení v 

územním plánu - bydlení venkovské, v ceně obvyklé (obdobné prodeje) ve výši 500,- Kč/m2. Hodnota celého 

pozemku je 68.000,- Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 712/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej pozemku v k. ú. Bukovina u Turnova. p. č. 760, o výměře 136m2, za cenu v daném 
místě a čase obvyklé 500,- Kč/m2, tj. 68.000,- Kč do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, část o 
výměře 80m2 a paní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, část o výměře 56m2. Geometrické rozdělení pozemku a 
správní poplatek uhradí kupující. 
 

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

8. Prodej částí pozemků parc.č. 711/23, 711/25 a 711/27 v k.ú. Daliměřice 
 

Rozprava: 

 

Radě města opětovně předkládáme k projednání záměr prodeje částí pozemků v ulicích Na Osadě, parc. č. 711/23, 

Solidarity, parc. č. 711/25 a Achátová, parc. č. 711/27, vše k. ú. Daliměřice. 

RM Usnesením RM č. 67/2019 ze dne 6. 2. 2019 doporučila ZM schválit prodej částí pozemků za kupní cenu 

stanovenou znaleckým posudkem, jako cenu v daném místě a čase obvyklou, ve výši 550,- Kč/m2. S touto cenou 

byli majitelé sousedních nemovitostí seznámeni a nakonec s ní souhlasili. ZM byl prodej předložen 27. 6. 2019, kdy 

zastupitelé rozhodli neprodat pozemky s tím, že podle jejich názoru stanovená kupní cena znaleckým ústavem 

neodpovídá ceně obvyklé a navrhli zvýšit kupní cenu na 1.000,- Kč/m2. Vyjma pana xxxxxxxx, jsme vyjádření 

obdrželi s rozdílem vyjádření k výši kupní ceny - výše kupní ceny je pro ně akceptovatelná od 400,- do 600,- Kč za 

m2 viz přiložené odpovědi. Pozemky jsou v těsném sousedství a je tedy nutné, aby prodejní cena byla pro všechny 

stejná. Jelikož se jedná skutečně o zbytkové pozemky, využívané výhradně vlastníky sousedních nemovitostí 

(žadateli) a tyto části pozemků není možné reálně jiným způsobem využívat, navrhujeme schválit kupní cenu ve výši 

stanovené znaleckým ústavem a to 550,- Kč/m2, kterou většina kupujících potvrdila jako maximální. 
 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 
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Usnesení RM č. 713/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit prodej částí pozemků p. č. 711/23, 711/25, 711/27 v k. ú. Daliměřice do soukromého 
vlastnictví majitelů RD a pozemků s nimi sousedících, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 550,- Kč/m2, jako cenu v daném místě a čase obvyklou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/1] 
  
 

9. Směna pozemků v k.ú. Mašov u Turnova 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme k opětovnému projednání možnou směnu pozemků v k. ú. Mašov. 

Žádost o prodej části pozemku p. č. 1260/2, k. ú. Mašov u Turnova, ve vlastnictví města Turnov i první návrh možné 

směny částí pozemků p. č. 1206/2 a p. č. 16/1 v k. ú. Mašov u Turnova, mezi soukromými vlastníky a městem 

Turnov, byly již dvakrát projednávány RM. Po první projednání návrhu směny pozemků s výsledkem nesouhlasili 

soukromí vlastníci - příliš velký kus pozemku p. č. 16/1, ke směně, (zábor pro autobusový záliv) z jejich vlastnictví. 

Po druhém projednání, kde měla rada města doporučit ZM pouze o samotném prodeji části pozemku ve vlastnictví 

města, bylo rozhodnuto o nevhodném prodeji pozemku a doporučeno další jednání s majiteli o možnosti směny 

pozemků (pokud bychom získali část pozemku, na kterém by bylo možné v budoucnu vybudovat autobusovou 

zastávku je směna samozřejmě výhodnější variantou). Po zapojení pana starosty do jednání s majitelkami, došlo k 

úpravě (zmenšení) velikosti záboru pozemku p. č. 16/1, na výměru cca 55m2. Výměra byla dle návrhu projekční 

kanceláře na pozemku vyznačena geodetem, tak aby bylo možné vidět v reálu, o jaký zábor se jedná. Při jednání na 

místě dne 21.11. došlo k dohodě s majitelkami, že s tímto rozsahem směny souhlasí. Dále souhlasí s úhradou 

poloviny nákladů spojených s oddělením obou částí pozemků určených pro směnu i zpětné nájemné za poslední tři 

roky ve výši 742,5 Kč. 

Kalkulace výše nájemného - pozemek o výměře cca 165m2 za 3 roky zpět je 742,50 Kč bez DPH (1,5,-/m2/rok), 

tento pronájem je od DPH osvobozen, bude tedy vyfakturováno 742,50 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 714/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Mašov u Turnova tak, že město Turnov smění část pozemku p. č. 
1260/2, o výměře cca 165m2 za část pozemku ve vlastnictví soukromých osob p. č. 16/1, o výměře cca 
55m2, bez doplatku s odůvodněním, že díky provedení směny bude možno v budoucnu na získané části 
pozemku vybudovat autobusový záliv a zajistit tak větší bezpečnost osob - veřejný zájem. 
 

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

10. Záměr prodeje pozemků k zástavbě, p.č. 2577/2 a 2577/1 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Radě města ke schválení záměr prodeje pozemků p. č. 2577/1 a 2577/2, k. ú. Turnov (ul. Brigádnická), 

o celkové výměře 935 m2. Dle územního plánu se jedná o zastavitelnou plochu, návrh funkční plochy - bydlení 

individuální. 

 
 

Usnesení RM č. 715/2019 
RM schvaluje  
záměr prodeje pozemků p. č. 2577/1 a 2577/2, v k. ú. Turnov, o celkové výměře 935m2, zastavitelná 
plocha - bydlení individuální, za minimální kupní cenu 1.500,- Kč/m2. Prodej bude uskutečněn na základě 
přihlášení a účasti na výběrovém řízení, které se bude konat na MěÚ Turnov v únoru 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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11. Výběr nejvhodnější nabídky – "Dodávka zdravotních prostředků do objektu 

Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ 
 

Rozprava: 

 

Zadavatel zahájil výběrové řízení 6. 11. 2019 zveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele Města 

Turnova: https://zakazky.turnov.cz a vyzval níže uvedené firmy k podání nabídky, a to prostřednictvím profilu 

zadavatele a také datové schránky. Zadavatel postupoval podle Metodických pokynů poskytovatele dotace, ve 

kterém je požadavkem oslovit minimálně 3 firmy, a to prokazatelným způsobem (např. datovou schránkou). 

Zadavatel obdržel v termínu do 25. 11. 2019 do 10:00 hodin na podatelnu zadavatele jednu uzavřenou obálkou 

s nabídkou. Elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele žádná nabídka nepřišla.  

Hodnotící komise konstatovala, že nabídková cena výrazně překročila předpokládanou hodnotu zakázky. 

Doporučuje tedy výběrové řízení zrušit a vypsat znovu. 

 

 
Usnesení RM č. 716/2019 

RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrové řízení „Dodávka zdravotních prostředků do 
objektu do Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“. 
 

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

Usnesení RM č. 717/2019 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání nové zakázky malého rozsahu na akci "Dodávka zdravotních prostředků do 
objektu Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ a schvaluje hodnotící 
komisi ve složení: Mgr. Petra Houšková,  Bc. Jaroslav Cimbál, Jiří Vele, Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim 
Brožek, Marcela Pilská, Eva Kordová. 
 

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

12. Výběr nejvhodnější nabídky – "Zpracování projektové dokumentace – 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ 
 

Rozprava: 

 

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

pasáže radnice v Turnově“, který provedla hodnotící komise dne 26. 11. 2019, se schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Komplexní služby Dušek, s.r.o. IČ: 03931382 za cenu Kč 

330 000,- bez DPH /399 300,- včetně DPH.  

 

Pořadí doručených nabídek: 

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

 

1. Komplexní služby Dušek, s.r.o. 03931382 330 000,- / 399 300,- 

2. Projektový ateliér David s.r.o. 27277577 646 000,-/ 781 660,- 
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Usnesení RM č. 718/2019 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Komplexní služby Dušek, s. r. 
o. IČ: 03931382 na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce pasáže 
radnice v Turnově“ za cenu Kč 330 000 bez DPH /Kč 399 300 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

13. Záměr nákupu pozemků pro rozvoj města 
 

Rozprava: 

 

Bod byl stažen z jednání. 

 
 

14. Zdravotně sociální služby Turnov - změna úhrad v Centru denních služeb 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám tímto návrh na zvýšení úhrady u sociální služby Centra denních služeb (tzv. domovinka). 

Úhrady za služby Centra denních služeb se naposledy měnily k 1. 1. 2018. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

připravuje již druhým rokem změnu vyhlášky týkající se úhrad za poskytované sociální služby. Zatím do současné 

doby vyhláška není schválena, předpokládá se její účinnost až od 1. 1. 2021.  Vzhledem k této skutečnosti a 

k nárůstu nákladů mzdových i provozních, předkládáme ke schválení návrh na zvýšení ceny za denní pobyt v Centru 

denních služeb – domovince, který bude platný od 1. 1. 2020, a to ze stávajících 120 Kč/den na 180 Kč/den. Také 

navýšení ceny za přípravu a podání snídaně z původních 25 Kč/úkon na 30 Kč/úkon.  

 
 

Usnesení RM č. 719/2019 
RM souhlasí  
s navýšením úhrady v Centru denních služeb za celodenní pobyt a za přípravu a podání snídaně od 1. 1. 
2020. 
 

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

15. Zdravotně sociální služby Turnov - změna úhrad na Odlehčovací službě 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám tímto návrh na změnu úhrady za Odlehčovací službu, která je poskytována v Domově důchodců 

Pohoda s kapacitou 5 lůžek. V současné době hradí uživatelé za péči dle přiznaného příspěvku na péči. V případě, že 

není příspěvek přiznán, hradí uživatel péči v částce 200 Kč na den (schválené radou města 30. 11. 2017). 

Navrhujeme změnit od 1. 1. 2020 úhradu za péči podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. 

 
 

Usnesení RM č. 720/2019 
RM souhlasí  
se změnou systému a výpočtu úhrad v Odlehčovací službě. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/0/0] 
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16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2019.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 721/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 dle návrhu. 
 

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

17. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 

300/2019 Sb. 
 

Rozprava: 

 

Dne 4. 11. 2019 vyšlo nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2020.  Na 

základě těchto předpisů došlo k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov. 
 

p. Loukota nebyl na tento bod přítomen jednání RM 

 
 

Usnesení RM č. 722/2019 
RM schvaluje  
dle návrhu platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 
1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., přílohy č. 4. 
 

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

Usnesení RM č. 723/2019 
RM schvaluje  
dle návrhu platy ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Turnov Městská knihovna 
Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková 
organizace a Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2020 dle 
nařízení vlády č. 300/2019 Sb., přílohy č. 1. 
 

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

Usnesení RM č. 724/2019 
RM schvaluje  
dle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem Turnov Dětské centrum Turnov, 
příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., přílohy č. 2. 
 

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

18. Škodní a likvidační komise 
 

Rozprava: 

 

Škodní a likvidační komise projednala na svém zasedání dne 27. 11. 2019 návrhy na vyřazení majetku. 
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Usnesení RM č. 725/2019 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek) z důvodu 
nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27. 
11. 2019. 
 

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

Usnesení RM č. 726/2019 
RM schvaluje  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a telekomunikační technika) z důvodu 
nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27. 
11. 2019. 
 

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

19. Záštita starosty - Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. - podpora akce 20 let od svého 

založení 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh k poskytnutí finanční podpory z řádku rozpočtu na rok 2019 - Záštity starosty nad výročím 

20 let od založení rodinného centra Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. Rodinné centrum Náruč slaví v příštím roce 20 

let od svého založení a požádalo město Turnov o záštitu s finanční spoluúčastí města. Oslava se bude konat dne 10. 

ledna 2020 v Náruči, Skálova 540 a dále v rámci celého roku 2020. Za spolek bude komunikovat ředitelka Tereza 

Linhartová - z rozpočtu města bude poskytnut finanční dar ve výši 10.000 Kč.  
 

p. Houšková nebyla na tento bod přítomna jednání RM 

 
 

Usnesení RM č. 727/2019 
RM schvaluje  
v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., 
Turnov, Skálova 540, PSČ 51101, IČ 70155097, ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění akce výročí 20 
let od založení rodinného centra, konané dne 10. ledna 2020 a dále v rámci celého roku 2020. Zároveň 
RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem. 
 

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

20. Schválení výsledku výběrového řízení na nákup pneumatik 
 

Rozprava: 

 

Společnost Turnovské odpadové služby, s. r. o. vyhlásila výběrové řízení na nákup pneumatik včetně montáže. 

Zadání bylo uveřejněno na E-ZAK, osloveno bylo 8 uchazečů. Hodnotící komise obdržela nabídky od 2 uchazečů. 

Po posouzení došlých nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od společnosti RTW Trans s.r.o. 

Turnov.  

 
 

Usnesení RM č. 728/2019 
RM v působnosti valné hromady Turnovské odpadové služby s. r. o.  
schvaluje nákup pneumatik od společnosti RTW Trans, s. r. o., Sobotecká 1589, 511 01 Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/0] 
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21. Stav odchytového zařízení pro psy v Turnově a jeho budoucnost 
 

Rozprava: 

 

Byl předložen materiál o fungování Odchytového zařízení pro psy v Turnově s navrženými změnami směřujícími 

k vylepšení provozu i zázemí pro psi. 
 

Navrhovaná opatření: 

- Zapojení dlouhodobých dobrovolníků (kritéria přijetí konzultovat se skauty).  

- Gumová krytina na podlahu, vybavení kotců a zateplení bud (se skauty konzultovat počet upravených 

kotců, vzhledem k počtu psů nepravidelně umístěných navrhujeme upravit 2 kotce).  

 
 

Usnesení RM č. 729/2019 
RM pověřuje  
místostarostku Janu Svobodovou jednáním se Skautským střediskem Turnov, z. s. za účelem realizace 
změn ve fungování psince dle předloženého návrhu řešení. Zprávu o výsledku pak předložit na první 
únorovou RM v roce 2020. 
 

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

22. Aktualizace Územních studií Daliměřice, Hruštice, Durychov 
 

Rozprava: 

 

Pořízení aktualizací územních studií pro lokality Daliměřice, Hruštice a Durychov vzešlo především z potřeby 

reagovat na schválení Změny č. 1 Územního plánu Turnov z roku 2017 tak, aby lokality byly řešeny v souladu 

s platným územním plánem. Jedná se o úpravy formálního charakteru, aniž by se měnila koncepce uspořádání 

území.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 730/2019 
RM bere na vědomí  
informaci o aktualizaci územních studií pro lokality Daliměřice, Hruštice a Durychov. 
 

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

 

 

 

 

V Turnově dne 12. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………….. ……………………………………… 

   Ing. Tomáš Hocke   Mgr. Jana Svobodová 

           starosta           místostarostka 

 


