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ZÁPIS  
z 10. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 30. dubna 2020 
 

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

zákona 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, Mgr. Pavel 
Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu:                     

            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Jednání proběhlo formou videokonference. 

 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov, Daliměřice 

p.č.3860-kNN,SS100" 

Mgr. Radim Brožek 13:00 – 14:00      

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM, Turnov, Mašov-vNN, kNN" 

       

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby "SM Turnov p.č.2972/4,2972/6" 

       

4. Smlouva o příspěvku Hruštice – p. xxxxxxx, p. xxxxxxxxx        

5. Smlouva o dílo Technické služby Turnov, veřejné osvětlení 

Komenského 

       

6. Liberecký kraj, smlouva o spolupráci na PD silnice 

III/28719 Vesecko 

       

7. Zadávací podmínky "Zpracování projektové dokumentace – 

rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na 

Osadě" – bod byl stažen z jednání 

       

8. Zadávací podmínky "Dodávka nábytku do objektu Domu se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 

       

9. Výsledek výběrového řízení – Výkon TDS na akci – 

"Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke       

10. Výsledek výběrového řízení – "Zpracování projektové 

dokumentace na přestavbu objektu bývalé  kotelny v ulici 

Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér" 
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11. 

 

Prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 1660/77, k.ú. 

Turnov 

 

Mgr. Radim Brožek 

      

12. MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti 

mladší tří let, schválení dodatku č. 1 

       

Záležitosti odboru dopravního 

13. Účelová dotace z Libereckého kraje na ochranné pomůcky v 

městské hromadné dopravě 

Ing. Miroslav Šmiraus 14:00 – 14:05 

Ostatní 

14. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky MěÚ Ing. Miroslav Šmiraus 14:05 – 14:30      

15. 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

 

20. 

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 

Výstavba užitkového vodovodu z Alzheimer centra do parku 

u letního kina  

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – výběrové řízení "Zvýšení 

požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov" 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  - "Zateplení bytového domu 

Granátová 1897, Turnov" – přidaný bod 

Ukončení smluvního vztahu dohodou – "Rekonstrukce 

komunikace a nový chodník v průmyslové zóně Vesecko" – 

přidaný bod 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výsledek výběrového 

řízení PUMPTRACK – přidaný bod 

 

 

Mgr. Petra Houšková 

Ing. Tomáš Hocke   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Svobodová    

      

 

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

stavby "SM Turnov, Daliměřice p.č.3860-kNN,SS100" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov Daliměřice p. č. 3860-kNN,SS100“. Projektovaná stavba se nachází na 

Vesecku, vpravo od firmy Grupo Antolin a bude provedena formou umístění nového podzemního kabelového vedení 

nízkého napětí a nové přípojkové skříně. Jedná se o přípravu na výstavbu RD. 

 
 

Usnesení RM č. 227/2020 
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. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek p. č. 3868 k. ú. 
Turnov a p. č. 948 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 4 bm dotčeného 
stavbou „SM, Turnov Daliměřice p. č. 3860-kNN,SS100“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou 
úhradu v částce 1.600,- Kč + DPH, (400,-Kč/1bm). 
 

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

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

stavby "SM, Turnov, Mašov-vNN, kNN" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov Mašov-vNN, kNN“. Tako stavba byla již schválena v RM dne 15. 8. 

2019, č. usnesení 507/2019. Jelikož došlo o prodloužení trasy a v projektové dokumentaci přibylo vrchní vedení, 

předkládám RM ke schválení v novém znění. Tímto navrhuji zrušit původní usnesení č. 507/2019 i již podepsanou 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedenou stavbu ze dne 4. 9. 2019. 

Jedná se o připojení zahradní chaty. 
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Usnesení RM č. 228/2020 
RM ruší  
usnesení č. 507/2019, které bylo schváleno radou města dne 15. 8. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  
 

Usnesení RM č. 229/2020 
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. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek 1311 k. ú. Mašov u 
Turnova ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 51 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov, Mašov-
vNN,kNN “ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 20.400,- Kč + DPH, (400,-
Kč/1bm). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/1/0] 
  
 

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

stavby "SM Turnov p. č. 2972/4,2972/6" 
 

Rozprava: 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu na akci: „SM, Turnov p. č. 2972/4, 2972/6“. Projektovaná stavba se buduje pro 2 stavební 

parcely a nachází se v lokalitě Benátky. Bude provedena formou umístění nového podzemního kabelového vedení 

nízkého napětí a nové přípojkové skříně.  

 
 

Usnesení RM č. 230/2020 
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. 458/2000 Sb. o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a zákonem o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. na pozemek p. č. 1236 k. ú. 
Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce cca 14 bm dotčeného stavbou „SM, Turnov p. č. 
2972/4, 2972/6“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu v částce 5.600,- Kč + DPH, 
(400,-Kč/1bm). 
 

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

4. Bytová zóna Hruštice, smlouvy o příspěvku pí. xxxxxxxxxx, pí. xxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku vypsal výběrové řízení na zhotovitele stavby "Komunikace a inženýrské sítě v bytové zóně 

Hruštice, Károvsko, etapa VII". Rada města 26. 3. 2020 schválila zhotovitele stavby firmu Zepos RS, s. r. o., Libuň. 

Zahájení stavby předpokládáme od 1. 5. 2020. V etapě VII. výstavby sítí a komunikace v bytové zóně Hruštice je 

třeba ještě uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku na zasíťování soukromých pozemků. Jedná se o 2 pozemky paní 

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a 7 pozemků paní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx. Každý z vlastníků zaplatí 300 tis. Kč za 1 

pozemek, celkem tedy paní xxxxxxxxxxxx zaplatí částku 600 tis. Kč a paní xxxxxxxxxx zaplatí celkem 2,1 mil. Kč. 

Obě částky budou uhrazeny do 30. 10. 2020,  což je termín dokončení celého díla. 
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Usnesení RM č. 231/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na výstavbu inženýrských sítí a komunikace v bytové zóně 
Hruštice - Károvsko, etapa VII, s paní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve výši 600.000Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 232/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na výstavbu inženýrských sítí a komunikace v bytové zóně 
Hruštice - Károvsko, etapa VII, s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve výši 2.100.000Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

5. Smlouva o dílo Technické služby Turnov, veřejné osvětlení Komenského 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o dílo na realizaci stavby "Veřejné osvětlení 

Komenského ulice". Stavbu budou pro Město Turnov realizovat Technické služby Turnov, s. r. o. na základě §11 

zák. č. 134/2016 Sb. V současné době probíhá v ulici Komenského výstavba nové kanalizace a vodovodu, včetně 

přípojek. V koordinaci všech částí začne cca od 1/2 května pokládka kabelů veřejného osvětlení, kabelů ČEZ a 

sdělovacího kabelu. Předpoklad dokončení celé stavby je 09/2020. Cena díla je 280.076 Kč bez DPH, 338.892 Kč 

vč. DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 233/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s. r. o., Sobotecká 2055 na realizaci stavby 
"Veřejné osvětlení o Komenského ulice" v celkové výši 280.076 Kč bez DPH /338.892 Kč vč. DPH. 
 

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

Usnesení RM č. 234/2020 
RM vzala na vědomí  
požadavek Vodohospodářského sdružení Turnov na rozšíření prací v části ulice Komenského nad 
křižovatkou s ul. Opletalova s požadovaným navýšením financí ze strany města ve výši 0,8-1mil.Kč. RM 
tento požadavek neschvaluje z důvodu ekonomických dopadů pandemie koronaviru na rozpočet města. 
Trvá na původním dohodnutém rozsahu prací. 
 

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

6. Liberecký kraj, smlouva o spolupráci na projektové dokumentaci silnice III/28719 

Vesecko 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá Radě města ke schválení smlouvu o spolupráci při přípravě stavební akce "Silnice 

III/28719 mezi kruhovou křižovatkou se silnicí I/10 a odbočkou do obchodně průmyslové zóny Vesecko". Smlouvu 

uzavře Město Turnov s Libereckým krajem na projektovou přípravu výše uvedené akce.  

Na vedení města se obrátili ředitelé největších firem v Turnově (Ontex, Kamax, SFS intec), kteří poslali společný 

dopis a žádali o opravu komunikace mezi kruhovou křižovatkou s I/10 a odbočkou do obchodně-průmyslové zóny 

Vesecko. Komunikace je velmi špatném technickém stavu a nelze provést pouze opravu povrchu komunikace, ale je 

třeba provést i nové konstrukční vrstvy. Na tento rozsah prací je třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci. 

Liberecký kraj, jako vlastník této komunikace, nemá tuto stavbu v žádném plánu investic. Pro urychlení provedení 

opravy komunikace by Město Turnov nyní zařídilo a zaplatilo zpracování projektové dokumentace a vydání 
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stavebního povolení. To předá k realizaci Libereckému kraji, který se ve smlouvě zavazuje k realizaci stavby do 3 let 

od právní moci stavebního povolení. 

Z diskuze: po VŘ na projektanta požádáme firmy o finanční příspěvek. 

 
 

Usnesení RM č. 235/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě stavební akce "Silnice III/28719 mezi kruhovou křižovatkou se 
silnicí I/10 a odbočkou do obchodně-průmyslové zóny Vesecko" s Libereckým krajem. 
 

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

7. Zadávací podmínky "Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic 

Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě" 
 

Rozprava: 

 

Materiál byl stažen z projednávání, je třeba precizovat podmínky výběrového řízení. 

 
 

8. 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 Kč 31 049 568.  Zadávací řízení na 

realizaci této zakázky bude vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení na dvě části, 1. část bude hrazena z projektu 

„ Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ – jedná se o vybavení pokojů, toto 

vybavení bylo součástí žádosti o dotaci. Část 2. bude hrazena z prostředků ZSST Turnov – jedná se o vybavení 

zázemí a společenské části nového Domova se zvláštním režimem.  

 
 

Usnesení RM č. 236/2020 
RM schvaluje  
podpis Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky se Zdravotně sociálními službami Turnov. 
 

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

Usnesení RM č. 237/2020 
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, Mgr. Radim Brožek, 
Ing. Zbyněk Miklík, Marcela Pilská. 
 

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

9. Výsledek výběrového řízení – Výkon TDS na akci – "Stavební úpravy a přístavba ZŠ 

Mašov, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Výkon TDS – Stavební úpravy a přístavba základní 

školy Mašov, Turnov“, který provedla hodnotící komise dne 27. 4. 2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a 

podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Ing. Luďkem Kuncem, IČ: 61198170 za cenu Kč 229 000,- bez 

DPH /Kč 277 090,- s DPH. Termín realizace od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2021. 
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Usnesení RM č. 238/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Ing. Luděk Kunce,  IČ: 
61198170 na realizaci zakázky „Výkon technického dozoru stavby – Stavební úpravy a přístavba základní 
školy Mašov, Turnov“ za cenu 229 000 Kč bez DPH /277 090 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

10. Výsledek výběrového řízení – "Zpracování projektové dokumentace na 

přestavbu objektu bývalé  kotelny v ulici Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení „Zpracování projektové dokumentace na přestavbu 

objektu bývalé kotelny v ulici Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér“, který provedla hodnotící komise dne 30. 3. 

2020, se schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Jan Hošek, IČ: 

03454339, Mikulášovice 795 za cenu 220 000Kč bez DPH /266 200 Kč s  DPH. Záměrem je po stavebních úpravách 

tyto prostory využívat jako kovářský ateliér. Budoucí provozovatel kovářského ateliéru zpracoval záměr a z něj 

vyplývající požadavky na stavební úpravy. Městská teplárenská v současné době podniká kroky k převodu této části 

objektu na Město Turnov. 
 

Pořadí doručených nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena: 

pořadí Název společnosti IČ Cena s DPH/ bez 

DPH v Kč 

 

1. Jan Hošek, Mikulášovice 795 03454339 220 000,-/ 266 200,- 

2. Komplexní služby Dušek, s.r.o., Praha 9 03931382 410 000,-/ 496 100,- 

3. Straet Architects s.r.o., Praha 1 27864618 432 000,-/ 522 720,- 

4. Ing. Arch. Tomáš Adámek, Praha 3 60057840 499 000,-/ 603 790,- 

 
 

Usnesení RM č. 239/2020 
RM ruší  
výběrové řízení na realizaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektu bývalé 
kotelny v ulici Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér“. Důvodem zrušení jsou významné ekonomické 
dopady pandemie koronaviru na rozpočet města. Celý záměr využívání objektu bývalé kotelny v ulici 
Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér bude nutno podrobit revizi s ohledem na ekonomickou situaci. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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Usnesení RM č. 240/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
jednateli panu Ing. Vladimíru Konopkovi provést zabezpečení objektu bývalé kotelny v ulici Přepeřská v 
Turnově, tak aby do něj nezatékalo, zabránilo se vniknutí cizích osob a nedošlo na objektu k dalším 
škodám a chátrání. 
 

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

11. Prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 1660/77, k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov je vlastníkem pozemku p. č. 1660/77, k. ú. Turnov. Jedná se o pozemek pod domy čp. 1923, 1924 a 

1925 v Rubínové ulici, které jsou v majetku Stavebního bytového družstva Turnov. Celková zastavěná plocha 

pozemku je 715 m2. SBD Turnov má od města pozemky pod domy ve výpůjčce, ale pouze pro bytové účely, ne pro 

podnikání. 

Část nebytových prostor v domě (bývalá prádelna) o výměře 36,2 m2 užívá paní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k podnikání 

(masérské služby, solárium). Na pronájem části zastavěného pozemku dle podílu 362/20850 byla mezi městem a 

paní xxxxxxxxxxx v roce 2010 uzavřena smlouva za cenu 50 Kč/m2/rok (sazba pronájmu pozemku pro 

podnikatelské účely) na dobu pěti let. Následně byla smlouva dodatkem č. 1 prodloužena na dalších 5 let. Platnost 

dodatku smlouvy končí 30. 4. 2020. Paní xxxxxxxxxxxx žádá o prodloužení smlouvy na dalších 5 let. 

 
 

Usnesení RM č. 241/2020 
RM schvaluje  
prodloužení pronájmu části pozemku p. č. 1660/77 v k. ú. Turnov pod domem čp. 1923 pro paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl 362/20850) za cenu 50 Kč/m2/rok, tj. 621, Kč/rok na dobu 5-ti let. 
 

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

12. MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let, schválení 

dodatku č. 1 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“ provádí na základě uzavřené Smlouvy 

o dílo liberecká firma REN-LOK s.r.o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy je 3 860 284,28 Kč včetně DPH s 

termínem dokončení do 31. 5. 2020 s tím, že vnitřní práce budou hotové do 30. 4. 2020. Zhotovitel stavby firma 

REN-LOK s. r. o. předložil žádost o prodloužení termínu dokončení. Zdůvodňuje to rozsahem víceprací a problémy 

s dodávkami v nynější situaci způsobené koronavirem. 

 
 

Usnesení RM č. 242/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou REN-LOK s.r.o., IČ 05471699, na akci „MŠ Turnov, 
Zborovská – vybudování oddělení pro děti mladší tří let“. Nový termín dokončení vnitřních prací bude do 
27. 5. 2020, dokončení venkovních prací bude do 5. 6. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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13. Účelová dotace z Libereckého kraje na ochranné pomůcky v městské hromadné 

dopravě 
 

Rozprava: 

 

Ministerstvo dopravy vyhlásilo pro kraje mimořádný dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné 

pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Stát rozdělil mezi kraje částku 80 mil. Kč 

podle počtu přepravených osob ve veřejné dopravě v roce 2018. Na Liberecký kraj připadla částka 1,536 mil. Kč, 

která bude dále dle přepočtu přepravených osob rozdělena na jednotlivé dopravce. V případě MHD musí být 

žadatelem město. Pro našeho dodavatele MHD vychází částka dotace 6.961 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 243/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy č. OLP/922/2020 s Libereckým krajem na ochranné prostředky pro dopravce 
zajišťujícího městskou hromadnou dopravu v Turnově. 
 

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

14. Mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky Městského úřadu 
 

Rozprava: 

 

Na základě vnitřní směrnice č. 22 v platném znění, probíhá každý rok hodnocení vedoucích pracovníků Městského 

úřadu. A to dle stanovených kritérií pro uplynulý rok, celkový pohled na vedený odboru a zhodnocení činnosti nad 

rámec úkolů. Vedoucí odborů mohou získat roční odměnu ve výši jednoho platu, v odůvodněných případech pak 

mimořádnou odměnu do výše dalšího jednoho platu. 

 
 

Usnesení RM č. 244/2020 
RM schvaluje  
výši ročních a mimořádných odměn vedoucím pracovníkům Městského úřadu za rok 2019 dle 
předloženého návrhu. 
 

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

15. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Předkládaný materiál se týká hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které proběhlo ve dnech 15. 3. až 17. 

4.2020, elektronickou formou (pandemie koronaviru). 

Na základě vnitřní směrnice č. 22 v platném znění, probíhá každý rok hodnocení ředitelů příspěvkových organizací. 

A to dle stanovených kritérií pro uplynulý rok, celkový pohled na vedení organizace a zhodnocení činnosti nad 

rámec úkolů. Ředitelé a ředitelky příspěvkových organizací mohou získat roční odměnu ve výši jednoho platu, 

v odůvodněných případech pak mimořádnou odměnu do výše dalšího jednoho platu. 

 

Před projednáváním bodu opustil videokonferenci pan radní Michal Loukota. Po projednání bodu se opět připojil 

k jednání. 

 
 

Usnesení RM č. 245/2020 
RM schvaluje  
výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 2019 dle předloženého 
návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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16. Výstavba užitkového vodovodu z Alzheimer centra do parku u letního kina 
 

Rozprava: 

 

Navazuji na předešlá jednání i bod v dnešním zastupitelstvu města a rád bych prodiskutoval formu výběru 

zhotovitele užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do parku U Letního kina. Vím, že 

může být toto projednávání vnímáno jako předčasné, bez kladného usnesení ZM, ale časový rámec realizace je 

nekompromisní. Proto bych rád zahájil VŘ ihned po případném kladném vyjádření ZM. 
 

 Pro výběr zhotovitele máme dvě možné varianty:  

- Výběr z volné ruky  

- Klasické otevřené výběrové řízení  
 

Zjišťovali jsme situaci u dotačního fondu Libereckého kraje, kam se chystáme žádat o podporu a ten nechává výběr 

na investorovi akce. Akce je pod zákonným limitem 6 mil. Kč bez DPH. Je tedy v oblasti řešení vnitřní směrnicí 

města.  

V této chvíli máme indikativní nabídku na stavbu užitkového vodovodu bez akumulační nádrže v ceně 1,2 mil. Kč 

vč. DPH + 0,1 mil. Kč vč. DPH na akumulační nádrž. Chybí ocenění koryta potůčku či stružky parkem.  
 

V 1. etapě bych tedy chtěl přivést užitkový vodovod do prostoru parku U Letního kina, vytvořit potůček-strouhu, 

která by končila ve stávající vpusti při vstupu do parku z prostoru Na Sboře. Součásti této etapy nebo následující by 

byla i akumulace vody pro závlahový systém. Akumulace není podporovanou aktivitou dotačního titulu.  
 

V této chvíli je harmonogram koncipován následně:  

- Do 15. 5. dojde k řešení trasy užitkového vodovodu v prostoru stavby Alzheimer centra  

- Do 30. 4. pan Ing. Kozák dodá dokumentaci  

- Do 7. 5. pan Ing. Kozák dodá výkaz výměr  

- Do 15. 5. žádost o dotaci do Fondu ochrany vod  

- Pravděpodobný termín realizace s ohledem na postup prací v rámci Rekonstrukce Komenského ulice je 20. 5. - 20. 

6. 2020  

- Předpokládaná doba realizace 7-14 dní 

 
 

Usnesení RM č. 246/2020 
RM uděluje  
výjimku ze směrnice č.49 - Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov a souhlasí se zadáním 
realizaci akce Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského 
parku U Letního kina dle navrženého postupu firmě Zikuda – vodohospodářské stavby spol. s r. o., 
Turnov za cenu max. 1,5 mil. Kč s DPH (přesná cena bude konkretizována na další RM). Důvodem udělení 
výjimky je: technická náročnost díla, zkušenosti z realizací protlaků vodovodních potrubí ve velkých 
hloubkách, možnost v požadovaném termínu alokovat své kapacity na tuto rychlou akci, v neposlední 
řadě jsou turnovskou firmou, na kterou je vysoké spolehnutí a prestiž pracovat v našem městě. 
 

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

17. Kulturní centrum Turnov, s.r.o. – výběrové řízení "Zvýšení požárního zabezpečení 

KC Střelnice Turnov" 
 

Rozprava: 

 

V březnu byla vyhlášena výzva k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 

„Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov“ na profilu zadavatele https://zakazky.turnov.cz. Do 

stanoveného data však nikdo cenovou nabídku nepředložil. V tuto chvíli vás tedy žádám o zrušení této veřejné 

zakázky a rozhodnutí o dalším postupu. 

Aktuálně situaci kolem zakázky komplikuje koronavirus. Z důvodu vládních nařízení nebylo možné uskutečnit jarní 

taneční kurzy TaPŠ ILMA. Paní Šulcová zvažuje, že pokud by to situace umožnila, pokusila by se tyto kurzy 

uskutečnit během léta, zhruba od poloviny června do poloviny srpna. Realizaci tanečních kurzů bych jí rád umožnil 

z mnoha důvodů, vedle společenských jsou to zejména ty ekonomické. Pokud by se ale taneční uskutečnily, nebylo 

by možné realizovat výše zmíněnou veřejnou zakázku. 

Samozřejmě zde existuje určité riziko v podobě dalších postihů ze strany HZS Libereckého kraje za nesplnění 

povinností ve věci PBŘ Střelnice. Domnívám se však, že jsme učinili již celou řadu potřebných kroků k realizaci 
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požárně-bezpečnostních opatření a zástupci HZS naši snahu oceňují. Situace kolem koronaviru je navíc natolik 

unikátní, že chci věřit tomu, že upřednostnění společenských zájmů je v tento okamžik i k výše uvedeným 

okolnostem pochopitelné, tím spíš, že na uveřejněnou výzvu k podání cenové nabídky v prvním kole nikdo 

nereagoval. 
 

Po diskuzi s ohledem na lepší kapacity firem na realizaci zakázky se rada města rozhodla posunout realizaci 

výběrového řízení na podzim 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 247/2020 
RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov s. r. o.  
ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zvýšení požárního zabezpečení KC 
Střelnice Turnov“, do výběrového řízení se nepřihlásil žádný účastník. 
 

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

18. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  - "Zateplení bytového domu Granátová 1897, 

Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ provádí na základě uzavřené Smlouvy o dílo fi STAV 

AGENCY s.r.o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 1 je 9.314 174,67 Kč včetně DPH s termínem 

dokončení 31. 10. 2020. Zhotovitel stavby fi STAV AGENCY s.r.o. předložil zpracovaný cenový Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o dílo OSM/20/193/PIM, který souvisí se zajištěním a provádění stavby jiným technickým řešením nad 

rámec rozpočtu a výkazu výměr s odečtem neprováděných položek dle změnového listu č. 3.  
 

Popis k dodatku č. 2 

Zhotovitel stavby fi STAV AGENCY s.r.o. předložil zpracovaný cenový dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo stavby 

„Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“, formou položkového rozpočtu na méněpráce a vícepráce, 

které vznikly postupně v dubnu 2020.  
 

Obsah dodatku: 

1) Podstatná je záměna živičných vrstev střechy za PVC folii. Tato technická změna vychází z důležitého 

technologického zařízení firmy T – Mobile (upozornění že především kabelové trasy nesmějí být poničeny ožehem 

při sváření živ. Vrstev). Proto byl změněn materiál za folii PVC, která je svařována a dá se „podsunout „ pod buňku 

serveru na střeše. Vyvěšení kabelových tras provedl nájemce tj. firma T – Mobile – viz položky odpočtů kap. 03 – 

Antény.                                                     Celkem střecha  + 4 938,59 Kč  

2) Dále v projektové dokumentaci nebyl řešen detail zateplení fasády do lodžie, která byla zateplována v první etapě 

včetně fasádního napojení. Celkem fasáda – balkóny + 99 846,34Kč 

3) Řešení markýz nad vstupy bylo zvoleno jako u sousedních sekcí bytového domu, které jsou dokončeny. 

Zpracování PD bylo zcela jiné, proto kompletní odpočet a přípočet nového řešení. Dodatečně byly vsazeny větrací 

mřížky po připomínkách uživatelů domu ohledně větrání – v projektu bylo zaslepení. Fakturace dodávky dlažby dle 

výběru investora – důraz byl kladen na protiskluznost povrchu lodžií. Celkem markýzy, mřížky, dlažby lodžií  

+58 348,61 Kč 

Celkem dodatek č. 2  +163 133,54 Kč bez DPH/+187 604 Kč s DPH  
 

Původní cena díla: 8.866 223,61 Kč vč. DPH  

Cena díla po dodatku č. 1 ke smlouvě: 9.314 174,67 Kč vč. DPH 

Cena díla po dodatku č. 2 ke smlouvě: 9.501 778,24 Kč vč. DPH 

 
 

Usnesení RM č. 248/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 2 ve výši 187 603,57 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 3 ke „Smlouvě o dílo“ pro 
stavbu „Zateplení bytového domu Granátová 1897, Turnov“ pro firmu STAV- AGENCY s. r. o., Liberec. 
Celková smluvní cena je 9.501 778,24 Kč s DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1] 
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19. Ukončení smluvního vztahu dohodou - "Rekonstrukce komunikace a nový 

chodník v průmyslové zóně Vesecko" 
 

Rozprava: 
 

V pátek 24. dubna 2020 jsem na základě předešlé dohody v RM, vypověděl smlouvu s firmou Street na 

Rekonstrukci komunikace a nový chodník v průmyslové zóně Vesecko za 2,3 mil. Kč vč. DPH. Firma projevila 

pochopení, součinnost a já ji přislíbil, že v případě vzájemného zájmu o tuto akci, při dodržení nabídkové ceny, budu 

v roce 2021 na RM navrhovat, výběr firmy Street z volné ruky. Důvodem je snížení výdajů města, vzhledem 

k ekonomické situaci způsobené pandemií koronaviru. 

 
 

Usnesení RM č. 249/2020 
RM ruší  
usnesení č. 89/2020. 
 

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

Usnesení RM č. 250/2020 
RM schvaluje  
ukončení smluvního vztahu dohodou z firmou STREET, s. r. o. Praha na akci realizace zakázky 
"Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace“ za cenu Kč 1 913 285,85 bez 
DPH /Kč 2 315 075,88 s DPH. Důvodem ukončení smluvního vztahu je zásah vyšší moci, tedy epidemie 
Covid-19, která způsobila významné snížení daňových příjmů města. 
 

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

20. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – výsledek výběrového řízení PUMPTRACK 
 

Rozprava: 

 

Na základě usnesení RM č. 222/2020 ze dne 8. 4. 2020; proběhlo výběrové řízení na dodavatele realizace stavby 

„Pumptrack Turnov“ I. a II. etapa. Řízení bylo zahájeno 04. 04. 2020, kdy zadavatel Městská sportovní Turnov 

vystavil výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/ a prostřednictvím EZAKu oslovil 

5 firem: Dirty Parks, Tomáš Kudrnáč – Jičín; BTCREATORS, Ing. Radim Kvaček – Brno; Parkpilot, Zdeněk 

Kotyza – Vamberk; Zikuda – vodovodní stavby – Turnov; Stavby Havel, Petr Havel – Turnov. Zadavatel obdržel 

v termínu do 27. 4. 2020, 10:00, na adresu společnosti 1 nabídku. Posuzovaná a hodnocená nabídka splnila všechny 

požadované parametry, a tak hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s níže uvedeným uchazečem. 

Předpokládaný termín realizace: 4. 5. - 13. 7. 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 251/2020 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje výběr dodavatele na realizaci stavby Pumptrack Turnov - I. a II. etapa, kterým je společnost 
Dirty Parks s.r.o.; IČO: 06864309; se sídlem: Soudná 10, 506 01 Jičín; za nabídkovou cenu 1.873.789 Kč 
bez DPH a ukládá jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

 

 

V Turnově dne 5. května 2020 

 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta                                                                        místostarostka  


