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ZÁPIS  
z 12. jednání rady města Turnov 

ze dne 28. května 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, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Eva Kordová             
 

Eva Kordová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 
 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti správy majetku 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právo stavby "Kanalizační přípojka k ev. č. 68, p. č. 3421/6 

k. ú. Turnov, Na Kamenci, p. xxxxxxxxxx" 

Mgr. Radim Brožek 12:30 – 13:40      

2. Záměr uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

       

3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Dodávka 19 ks parkovacích 

automatů" 

       

4. Úprava nájemného u pronájmu za reklamní plochy, 

nebytové prostory 

       

5. Zadávací podmínky "Rekonstrukce bytů v ulici Granátová, 

č. p. 1897, Turnov" 

       

6. Výběrové řízení "Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce 

silnice" - zpracování projektové dokumentace 

       

7. Výsledek výběrového řízení "Dodávka nábytku do objektu 

Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke       

8. Pronájem a podnájem ZŠ Alešova 1723, Turnov Mgr. Radim Brožek       

9. Pronájem nebytových prostor v č. p. 84, ul. Skálova, Turnov        

10. Dodatek č. 4 – Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje             

Záležitosti odboru dopravy 

11. Poskytnutí účelové dotace na desinfekční prostředky pro 

městskou hromadnou dopravu 

Ing. Miroslav Šmiraus 13:40 – 13:45 

Ostatní 

12. Dohoda o zabezpečení areálu ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx Ing. Tomáš Hocke 13:45 – 14:45      

13. Upřesnění rozdělení kompetencí v oblasti sportu        
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14. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes 

Komenského ulici do městského parku U Letního kina-

aktuální stav 

            

15. Obnova horní části Komenské ulice - dopis VHS Turnov        

16. Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2020 Mgr. Petra Houšková       

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

17. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská 

škola Turnov, Zborovská 914, p. o. 

Mgr. Martina Marková 14:45 – 15:00      

18. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – 

opravy VH sítí v ul. Komenského 

       

19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – 

prodloužení vodovodu a kanalizace Mašov 

Odkoupení pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice pro 

budoucí komunikaci – přidaný bod 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - "Výstavba domova se 

zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" – 

přidaný bod 

Zdravotně sociální služby Turnov – změna provozovatele 

kantýny v Domově důchodců Pohoda – přidaný bod 

 

 

 

Mgr. Radim Brožek   

 

    

 

 

Mgr. Petra Houšková 

      

 

 

 

1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby 

"Kanalizační přípojka k ev.č.68, p.č.3421/6 k.ú.Turnov, Na Kamenci, p. xxxxxxxxxxx" 
 

Rozprava: 

 

Stavebník xxxxxxxxxxxx připravuje na pozemku města výstavbu nové kanalizační přípojky, pro stávající rekreační 

objekt s evid. č. 68 na pozemku p. č. 3421/3 k. ú. Turnov na Kamenci.  

Hodnota věcného břemene pro tento případ je stanovena částkou 1.600,- Kč + DPH. Cena za 1bm činí 400,- Kč + 

DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 321/2020 
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. 3421/4 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou 
kanalizační přípojky k objektu evid. č. 68 na parcel. č. 3421/3 k. ú. Turnov, stavebník xxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za jednorázovou úhradu 1.600,- Kč + DPH, (400,-/bm). 
 

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

2. Záměr uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. 
 

Rozprava: 

 

Radě města předkládáme záměr odkoupení části pozemku p. č. 2921/2, k. ú. Turnov, křižovatka ulic Zelená cesta a 

Zborovská v Turnově. 

Předmětem kupní smlouvy bude nově vzniklý pozemek p. č. 2921/63, o výměře 45 m2, k. ú. Turnov, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 4565-20705/2020 oddělením z p. č. 2921/2, k. ú. Turnov. 

Kupní cena prodávaného pozemku byla znaleckým posudkem stanovena na 16.300,- Kč. Prodávající spol. ČEZ 

Distribuce a.s. si dále nárokuje náklady spojené s realizací prodeje pozemku, tj. zpracování geometrického plánu ve 

výši 5555,- Kč bez DPH, zpracování znaleckého posudku 5000,- Kč bez DPH a také správní poplatek za podání 
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návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí ve výši 2000,- Kč. Celkové vedlejší náklady jsou po 

připočtení zákonného 21% DPH, k položkám, které podléhají zdanění, ve výši 14.772,- Kč. 

Celková cena vykupovaného pozemku je 31.072,- Kč, což odpovídá ceně 690,- Kč za m2 pozemku. Naše cena při 

prodeji pozemků funkčních ploch technické infrastruktury je obvykle 1000,- až 1500,- Kč/m2. 

 
 

Usnesení RM č. 322/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit odkoupení pozemku od společností ČEZ Distribuce a.s. parcelní č. 2921/63, o výměře 45 m2, 
k. ú. Turnov, který vznikl na základě geometrického plánu č. 4565-20705/2020, oddělením z pozemku p. 
č. 2921/2, a to za kupní cenu, stanovenou jako cenu v daném místě a čase obvyklou, včetně nákladů 
spojených s realizací prodeje pozemku ve výši 26.855,- Kč bez DPH. Součástí této smlouvy je smlouva o 
věcném břemeni zřízeného podle energetického zákona za úplatu ve výši 1000,- Kč bez DPH. DPH bude k 
oběma částkám dopočteno dle platného zákona o DPH. Město Turnov uhradí správní poplatek za vklad 
vlastnických práv do katastru nemovitostí ve výši 2000,- Kč. 
 

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

3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo "Dodávka 19 ks parkovacích automatů" 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku předkládá radě města ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž 19 ks 

parkovacích automatů. 7. 3. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo na dodávku a montáž 19 ks parkovacích automatů v 

celkové ceně 2.236.879,- Kč bez DPH, 2.706.624,- Kč vč. DPH. Plnění smlouvy bylo rozděleno do 3 let. V roce 

2018 a 2019 bylo celkem dodáno dle smlouvy 12 ks parkovacích automatů v celkové hodnotě 1.416.892,- Kč bez 

DPH, 1.714.439,30 Kč vč. DPH. V letošním roce mělo být dle smlouvy dodáno posledních 7 ks parkovacích 

automatů v celkové ceně 819.987,- Kč bez DPH, 992.184,70 Kč vč. DPH. Z důvodu pandemie COVID 19 a 

snižování rozpočtu na výdajové straně rozpočtu byl osloven dodavatel parkovacích automatů s tím, zda by bylo 

možné letošní dodávku rozdělit ještě i do roku 2021. Dodavatel automatů s tímto rozdělením souhlasí. V letošním 

roce by tedy byly dodány 4 ks parkovacích automatů v hodnotě 468.564,- Kč bez DPH, 566.963,- Kč vč. DPH a v 

roce 2021 by byly dodány poslední 3 parkovací automaty v hodnotě 351.423,- Kč bez DPH, 425.221,70 Kč vč. 

DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 323/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo "Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů" s WSA doprava a 
parkování s.r.o., Radonice, dle předloženého materiálu. 
 

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

4. Úprava nájemného u pronájmu za reklamní plochy, nebytové prostory 
 

Rozprava: 

 

Dle usnesení rady města ze dne 1. 4. 2020 byl vytipovaným nájemcům nebytových prostor zaslán dopis o možnosti 

odkladu úhrady nájemného do 31. 12. 2020.  Od 27. 4. 2020 je v platnosti Zákon č. 210/2020 o některých opatřeních 

ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (viz příloha). Tento 

zákon mj. specifikuje rozhodnou dobu, která je od 12. 3. 2020 do 30.6.2020 a dále tzv. ochrannou dobu, tj. doba do 

31. 12. 2020. 

V případě, že rada města rozhodne o odpuštění nájemného po rozhodnou dobu, jedná se o částku 680.517,21 Kč. 

Pokud bude nájemné sníženo o 30%, jedná se o ztrátu ve výši 204.155,16 Kč a pokud o 50%, jedná se o ztrátu ve 

výši 340.258,60 Kč. 
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Usnesení RM č. 324/2020 
RM schvaluje  
malým a drobným podnikatelům, kterým stát omezil/zakázal podnikání důsledkem epidemie koronaviru 
SARS CoV-2 možnost odkladu platby nájemného u nebytových prostor v majetku města po rozhodnou 
dobu (tj. dle zák. 210/2020 od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020) a prodloužení splatnosti do 30. 06. 2021, a to 
bez účtování poplatků z prodlení. RM pověřuje odbor správy majetku rozeslat tuto informaci vybraným 
nájemcům. RM vyčká na vyhlášení avizovaného dotačního programu MPO ČR – Covid-nájemné, který 
bude blíže specifikovat dotační podmínky. 
 

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

5. Zadávací podmínky "Rekonstrukce bytů v ulici Granátová, č.p. 1897, Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na akci "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov". 

Jedná se o rekonstrukce 3 bytů o velikosti 1+KK a 1 bytu o velikosti 2+KK v bytovém domě v ulici Granátová 1897, 

Turnov. Předpokládaná hodnota 1 200 000Kč bez DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 325/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení na akci: Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, 
Turnov“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim 
Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Jan Lochman, Marcela Pilská. 
 

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

6. Výběrové řízení "Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice" - zpracování 

projektové dokumentace 
 

Rozprava: 

 

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na akci „Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice“ – 

zpracování projektové dokumentace. Jedná se o silnici od kruhového objezdu u ulice V Zahrádkách (Daliměřice) po 

odbočku do průmyslové zóny Vesecko. 

 
 

Usnesení RM č. 326/2020 
RM schvaluje  
zadávací podmínky zakázky malého rozsahu na akci "Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice" – 
zpracování projektové dokumentace a jmenování hodnotící komise ve složení: Mgr. Petra Houšková, Ing. 
Miroslav Šmiraus, Mgr. Radim Brožek, Ing. Zbyněk Miklík, Jan Lochman. 
 

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

7. Výsledek výběrového řízení "Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení "Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním 

režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov", který provedla hodnotící komise dne 25. 5. 2020, schvaluje Rada 

Města výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo na část 1. s vybraným dodavatelem Linet spol. s r.o., IČ: 

00507814 za cenu Kč 1 893 406,- bez DPH /Kč 2 224 764,58 s DPH. 
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Na část 2. schvaluje Rada města výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Linet 

spol. s r.o., IČ: 00507814 za cenu Kč 530 261,- bez DPH /Kč 641 615,81 s DPH.  

 
 

Usnesení RM č. 327/2020 
RM schvaluje  
na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Dodávka nábytku do 
objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" - část 1., a to dodavatele Linet 
spol. s r.o., IČ: 00507814 za cenu Kč 1 893 406 bez DPH /Kč 2 224 764,58 s DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
Na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Dodávka nábytku do 
objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov" - část 2., a to dodavatele Linet 
spol. s r.o., IČ: 00507814 za cenu Kč 530 261,- bez DPH /Kč 641 615,81 s DPH a zároveň schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 
 

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

8. Pronájem a podnájem ZŠ Alešova 1723, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Rada města na svém jednání dne 4. 6. 2018 schválila smlouvu o pronájmu prostor (celé II. patro budovy) v objektu 

čp. 1723, ul. Alešova, Turnov, které bude využívat Základní škola Skálova, Středisko volného času Žlutá ponorka, 

ŠK Zikuda a ZUŠ Turnov.  

Následně byla na jednání RM dne 6. 6. 2018 odsouhlasena úprava nájemní smlouvy dodatkem – byl ponížen 

předmět nájmu v daném objektu o místnost č. 305 o výměře 67 m2, kterou OAHŠ potřebovala nadále využívat, a 

bylo poníženo o danou výměru celkové nájemné prostor. Vzhledem k probíhající rekonstrukci Základní školy 

Mašov, která se přestěhuje právě do této budovy, je nyní nutný pronájem celého II. patra, tj. 1.460 m2 podle původní 

nájemní smlouvy. 

Dodatkem č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor se opět rozšíří nájemné i o místnost č. 305, tedy celé II. patro za 

stejných podmínek jako původní smlouva, tj. nájemné ve výši 18.000 Kč/měsíc. 

 
 

Usnesení RM č. 328/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 1723, ul. Alešova, Turnov s Obchodní akademií, 
Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, Zborovská 519, ve prospěch Města Turnov za cenu 
18.000,- Kč/měsíc. 
 

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

Usnesení RM č. 329/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 2 smlouvy o podnájmu se Základní školou, Skálova 600, příspěvková organizace na nebytové 
prostory v čp. 1723, Turnov za cenu 7.582,- Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 8. 2021. 
 

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

Usnesení RM č. 330/2020 
RM schvaluje  
dodatek smlouvy o podnájmu se Střediskem volného času Žlutá ponorka, příspěvková organizace na 
nebytové prostory v čp. 1723, Turnov za cenu 3.686,- Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 
8. 2021. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 331/2020 
RM schvaluje  
smlouvu o podnájmu se Základní školou, Turnov - Mašov, příspěvková organizace na nebytové prostory v 
čp. 1723, Turnov za cenu 6.423,- Kč/měsíc + zálohy na služby na dobu určitou do 31. 8. 2021. 
 

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

9. Pronájem nebytových prostor v č.p. 84, ul. Skálova, Turnov 
 

Rozprava: 

 

Odbor správy majetku zveřejnil na úřední desce záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov. 

-  vyhlašovaná cena nájemného je 500,- Kč/m2/rok 

- energie a služby (voda, elektřina, topení, úklid, technická správa budovy apod.) nejsou součástí nájmu, hradí se 

pronajímateli zálohově a vyúčtování probíhá dle skutečné roční spotřeby. 

 
 

Usnesení RM č. 332/2020 
RM schvaluje  
pronájem místností v čp. 84, ul. Skálova, Turnov, č. dv. 218 a 221 pro ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., za cenu 
278 Kč/m2/rok od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. RM přihlédla a snížila 
nájem s ohledem, že se jedná o sportovní organizaci pracující s dětmi. 
 

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

Usnesení RM č. 333/2020 
RM schvaluje  
pronájem místností v čp. 84, ul. Skálova, Turnov, č. dv. 223 a 225 pro pana xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 500 Kč/m2/rok od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

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

Usnesení RM č. 334/2020 
RM schvaluje  
pronájem místnosti v čp. 84, ul. Skálova, Turnov, č. dv. 224 pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, za 
cenu 500 Kč/m2/rok od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

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

10. Dodatek č. 4 - Silnice II/610 - hranice Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

Předmětem předkládaného materiálu je schválení dodatku č. 4 ke smlouvě č. OLP/2080/2018 k akci „Silnice II/610 

Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, jehož součástí je rekonstrukce Nádražní ulice. Dodatek 

č. 4 bude uzavřen v souladu s § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 

Za objednatele č. 1 Liberecký kraj jsou předmětem dodatku č. 4 vícepráce v celkové výši 2.962.074,08Kč a 

méněprací v celkové výši 748.489,- Kč. Celkem se u objednatele č. 1 cena díla navyšuje o částku 2.213.584,96 Kč 

bez DPH, 2.678.437,80 Kč vč. DPH. 
 

Za objednatele č. 2 Město Turnov jsou předmětem dodatku č. 4 vícepráce ve výši 2.340,- Kč a méněpráce ve výši 

608.335,50 Kč. Celkem se u objednatele č. 2 cena díla ponižuje o částku 605.995,50 Kč bez DPH, 733.254,56 Kč vč. 

DPH. 
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Usnesení RM č. 335/2020 
RM schvaluje  
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2080/2018 uzavíraný v souladu s § 100 a § 222 odst. 
4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Městem Turnov a 
společnostmi EUROVIA CS, a. s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924 a STRABAG 
a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744, pro účely veřejné zakázky vystupující 
jako „Společnost ES610T“, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 2.340,- Kč bez DPH, tj. 2.831,40 Kč 
včetně DPH a méněpráce ve výši 608.335,50 Kč bez DPH, tj. 736.085,95 Kč včetně DPH, čímž dojde k 
ponížení celkové ceny o 605.995,50 Kč bez DPH, tj. 733.254,56 Kč včetně DPH, na částku 14.301.915,- Kč 
bez DPH, tj. 17.305.317,15 Kč včetně DPH. 
 

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

11. Poskytnutí účelové dotace na desinfekční prostředky pro městskou hromadnou 

dopravu 
 

Rozprava: 

 

Rada města svým usnesení schválila přijetí dotace od Libereckého kraje ve výši 6.961 Kč na ochranné prostředky 

v městské hromadné dopravě. 

Z důvodu, abychom mohli dotaci vyúčtovat, požaduje poskytovatel dotace – Liberecký kraj stejnou smlouvu uzavřít 

s dopravcem. Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 6.971 Kč pro 

společnost Busline LK s.r.o., Na Rovinkách 211, Semily, 513 01. 

 
 

Usnesení RM č. 336/2020 
RM schvaluje  
uzavření smlouvy č. OD/20/14327/vOD se společností Busline LK s.r.o., Na Rovinkách 211, Semily, 513 01 
o poskytnutí dotace na ochranné prostředky pro městskou hromadnou dopravu v Turnově. 
 

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

12. Dohoda o zabezpečení areálu ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rozprava: 

 

Předkládám vám materiál k řešení zabezpečení areálu Uhelných skladů a areálu na výrobu cementového zboží 

v Alešově a Nádražní ulici v Turnově. Po mnoha letech jednání, stovkách stížností občanů, násobnému projednávání 

problematiky v rámci dotčených orgánů státní správy, jsem 15. května 2020 uzavřel s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

který na základě plné moci zastupuje majitelku těchto areálů paní xxxxxxxxxxxxxx, Dohodu o zabezpečení areálů. 

Celou akci chci svěřit Technickým službám Turnov, s.r.o. Zatím bych ji platil z krizového fondu města a následně 

vymáhal od pana xxxxxxxxxxx. Předpokládaný termín úplného uzavření areálu Uhelných skladů je červenec 2020. 

Stále zbývá dořešit areál vily, tiskárny, areál výroby cementového zboží. 

Rovněž ze strany majitelů bylo vydáno povolení k výkonu služby Městské policie Turnov dle zákona 553/1991Sb., 

které umožňuje zásahy MP na uvedených nemovitostech i v případech, kdy nedochází k ohrožení zdraví a života. 

V diskusi doporučeno, aby dohoda mezi městem a majitelkou byla konzultována s právníkem. 

 
 

Usnesení RM č. 337/2020 
RM schvaluje  
Dohodu o zabezpečení areálů ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx (areál Uhelných skladů a areál závodu na 
výrobu cementového zboží (Turnov, Nádražní č. p. 1068, 1119, Alešova č.p. 1587), uzavřenou 15. 5. 2020 
mezi Městem Turnov a panem xxxxxxxxxxxxxxx (který na základě plné moci zastupuje 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 338/2020 
RM bere na vědomí  
že zabezpečení areálů na základě této dohody bude placeno z krizového fondu města a následně budou 
tyto náklady přefakturovány panu xxxxxxxxxxxxxxxx, který paní xxxxxxxxxxxxxxxx zastupuje. 
 

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

13. Upřesnění rozdělení kompetencí v oblasti sportu 
 

Rozprava: 

 

Opětovně Vám předkládám návrh na rozdělení kompetencí v oblasti sportu. 

Na základě následných rozhodnutí po minulém jednání RM (dne 13. 5. 2020) navrhuji, aby oblast sportu v rámci 

rozdělení kompetencí ve vedení města celá přešla pod MST 2. 

Dále platí: 

Výbor pro sport ZM – koncepční otázky v oblasti sportu, finance, dotace (předseda: Jiří Mikula). 

Sportovní komise RM – spolupráce s kluby a oddíly, komunikace s kluby (předseda: Ing. Zbyněk Miklík). 

Správní rada sportovního fondu – rozdělování dotací ze sportovního fondu (předseda: Jiří Mikula). 

Dozorčí rada Městské sportovní Turnov, s. r. o. – kontrolní činnost (předseda: Bc. Ondřej Fotr). 

 
 

Usnesení RM č. 339/2020 
RM schvaluje  
v rámci rozdělení kompetencí ve vedení města paní místostarostku Mgr. Janu Svobodovu odpovědnou za 
oblast sportu. 
 

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

14. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

městského parku U Letního kina - aktuální stav 
 

Rozprava: 

 

Dle naší dohody poskytuji aktuální informace o akci Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes 

Komenského ulici do městského parku U Letního kina. 
 

Záměr byl souhlasně projednán na ZM 30. 4. 2020. 

Dále byla: 

- Dodána projektová dokumentace 

- Dokumentace byla rozeslána dotčeným orgánům státní správy 

- Byla provedena konzultace a podání žádosti do Dotačního fondu LK do programu na zadržování vody 

v krajině 

- Byla zkompletována nabídka a je připravena k podpisu smlouva s firmou Zikuda na provedení celé akce, 

celkový náklad je v této chvíli naceněn na 1,293 mil. Kč vč. DPH 

- Menší náklady v řádech jednotek tisíc budou na zadláždění překopů chodníčků v parku, případně na 

kultivaci prameniště v parku 

- Byla podána žádost o vodoprávní povolení 
 

V této chvíli je harmonogram koncipován následně: 

- Nástup firmy Zikuda na stavbu bude 28. 5. 2020, zahájí výkopem startovací jámy do hloubky 6m na 

křižovatce Komenského – Švermova 

- Do 20. 6. by mělo být hotovo 

- Výsledek žádosti o dotaci - projednání návrhu Rada Libereckého kraje červenec - srpen 2020, schválení 

návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje červenec - srpen 2020 
 

V rámci projednávání s poskytovatelem dotace byla v této chvíli z projektu vypuštěna akumulační nádrž, naopak 

bylo zařazeno hloubení strouhy parkem. 
 

 

 



9  Zápis Rady Města Turnov 28. 5. 2020 

Rozsah: 

1. etapa – přivedení užitkového vodovodu do prostoru Parku U Letního kina, vytvoření potůčku-strouhy, která 

by končila ve stávající vpusti při vstupu do parku z prostoru Na Sboře. 

2. etapa (2021 a dále) – akumulační nádrž a instalace automatické závlahy v celém parku, s cílem dosažení 

maximálního zasakování. 

3. etapa (2022 a dále) – kultivace potůčku – strouhy. 

       4. etapa  (po  ukončení  nájemního  vztahu)  –  vytvoření  přírodního  jezírka  na  pozemcích,  které  v této město 

       pronajímá.  

 
 

Usnesení RM č. 340/2020 
RM bere na vědomí  
aktuální informace o realizaci akce Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes 
Komenského ulici do městského parku U Letního kina. 
 

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

15. Obnova horní části Komenské ulice - dopis VHS Turnov 
 

Rozprava: 

 

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené na základě generální moci ředitelem svazku Ing. Milanem 

Hejdukem, požádalo svým dopisem z 18. 5. 2020 o opětovné projednání Obnovy horní části Komenského ulice 

v Turnově. O této problematice jednala rada města 30. dubna 2020. 

 
 

Usnesení RM č. 341/2020 
RM potvrzuje  
své usnesení č.234/2020 z 30. 4. 2020. Dále konstatuje, že příprava akce Rekonstrukce Komenského ulice 
v Turnově byla přednostně zařazena do investic města na základě výslovné žádosti VHS Turnov. Byla 
dlouhodobě s VHS Turnov koordinována a vzájemně připomínkována. VHS nikdy nevznesla v rámci 
přípravy projektu požadavky na větší rozsah vodohospodářských prací. Již v této chvíli vkládá město do 
této akce částku ve výši cca 8 mil. Kč. Občanům v této části ulice jsme přislíbili celoplošnou opravu 
komunikace, protože vzhledem k finančním důvodům nebylo možné provést kompletní rekonstrukci. 
Svých závazků chceme dostát, navzdory ekonomickým dopadům pandemie Covid-19. Zvětšení rozsahu 
prací v predikované částce 0,8-1mil. Kč je v tomto okamžiku neakceptovatelné. 
 

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

16. Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2020. Na základě plánu probíhají 

jednotlivé aktivity, spolupráce s dalším partnery, jsou realizovány akce a hrazeny výdaje. Do 30. 6. 2020 jsou výdaje 

rovněž hrazeny z dotace LK.  

Hlavní cíl roku 2020: Získání finančních prostředků z externích zdrojů, zapojování veřejnosti, aktivity SMART City, 

spolupráce s neziskovým sektorem. 

 
 

Usnesení RM č. 342/2020 
RM schvaluje  
Plán zlepšování Zdravého města a MA21 na rok 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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17. Žádost o čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 

914, p. o. 
 

Rozprava: 

 

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

žádost o čerpání rezervního fondu organizace celkem do výše 146 tis. Kč. 

Paní ředitelka žádá o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu na tyto položky: 

 Kuchyňská linka – 31.500,- Kč 

 Šatní skříň – 9.000,- Kč 

 Myčka nádobí – 16.000,- Kč 

 Vysavač – 6.000,- Kč 

 Nerezové nádobí do kuchyně – 6.000,- Kč 

 Mrazák – 27. 500,- Kč 

 Zabezpečení mateřské školy – 50.000,- Kč 

Spoluúčast na financování po dohodě s vedením města.  

 

Povinná rezerva na energie 15% je v roce 2020: 77.250,- Kč. 

Rezervní fond je k 31. 3. 2020 ve výši: 341.622,03 Kč.  

Rezervní fond k čerpání: 264.372,03 Kč.  

Investiční fond je k 31. 3. 2020 ve výši: 4.616 Kč. 

 
 

Usnesení RM č. 343/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 31.500,- Kč na pořízení kuchyňské linky. 
 

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

Usnesení RM č. 344/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 9.000,- na pořízení šatní skříně pro učitelky. 
 

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

Usnesení RM č. 345/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 16.000,- Kč na pořízení myčky na nádobí. 
 

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

Usnesení RM č. 346/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 6.000,- na pořízení nového vysavače. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 347/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 6.000,- Kč na pořízení nového nerezového nádobí do kuchyně. 
 

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

Usnesení RM č. 348/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 27.500,- Kč na pořízení nového mrazáku. 
 

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

Usnesení RM č. 349/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do 
celkové výše 50.000,- Kč na dofinancování zabezpečení budovy organizace a převod této částky do fondu 
investic. 
 

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

Usnesení RM č. 350/2020 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do 
celkové výše 50.000,- Kč na dofinancování zabezpečení budovy organizace. 
 

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

18. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – opravy VH sítí v ul. 

Komenského 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální neinvestiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 7,984.600 Kč, která má být určena na realizaci akce s názvem „Turnov – opravy VH sítí v ul. 

Komenského“ dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 9/2017, zpracované firmou Valbek, spol. s r. o.  

Předmětem akce je oprava stávající kanalizační stoky, domovních přípojek, přepojení stávajících přípojek od UV, 

oprava stávajícího vodovodu včetně přepojení domovních přípojek v ulici Komenského v Turnově. Dodavatelem 

stavby je firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. Technický dozor stavebníka zajišťuje Ing. Libor Kinčl. 

Realizace stavby bude probíhat v období 2-9/2020. Celková cena realizace akce Turnov – opravy VH sítí v ul. 

Komenského je 13,472.271 Kč bez DPH. VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov 

částkou celkem 7,684.000 Kč. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o 

dotaci městu předáno nejdéle do 31. 12. 2020.  

 
 
 

Usnesení RM č. 351/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 7,684.000 
Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ: 49295934 na opravy VH sítí v ul. Komenského 
v Turnově. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města 
zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit v rámci rozpočtového opatření č. 2 pro 
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rok 2020 vyčlenění finančních prostředků ve výši 684.000 Kč v rozpočtu města Turnov na tuto 
individuální dotaci. 
 

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

19. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov – prodloužení vodovodu 

a kanalizace Mašov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov (dále jen VHS 

Turnov) ve výši 342.739 Kč, která má být určena na realizaci investiční akce s názvem Turnov – prodloužení 

vodovodu a kanalizace k. ú. Mašov dle projektové dokumentace ve stupni ÚR+SP z 01/2019, zpracované firmou 

PVK Projekt s.r.o., Turnov.  

Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace v Turnově v části Mašov v místní asfaltové komunikaci. Tento 

vodovodní a kanalizační řad má být prodloužen z důvodu výstavby nového rodinného domu na pozemku parc. č. 

729/4.  

Dodavatelem stavby je firma 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. Technický dozor stavebníka zajišťuje Ing. 

Libor Kinčl. Cena díla je podle nabídky a smlouvy zhotovitele stanovena na 448.424 Kč bez DPH. Majitel pozemku 

a novostavby se bude finančně podílet na výstavbě prodloužení vodovodu a kanalizace částkou 342.739 Kč, a to 

formou příspěvku, který bude na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku poukázán na bankovní účet Města Turnov. 

Město Turnov dále poskytne formou individuální dotace tento příspěvek společnosti VHS Turnov. Zbylou cenu díla 

(tj. částka 105.685 Kč a DPH) uhradí společnost VHS Turnov. 

 
 

Usnesení RM č. 352/2020 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 342.739 Kč 
pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na výstavbu vodovodního a 
kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 729/4, k. ú. Mašov u Turnova. Poskytnutí dotace se bude řídit 
platným Dotačním statutem města Turnov. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov 
schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Turnov na tuto individuální dotaci v rámci 
rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2020. 
 

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

20. Odkoupení pozemku p.č. 864/5, k.ú. Daliměřice pro budoucí komunikaci 
 

Rozprava: 

 

Na správu majetku přišel další vlastník se zájmem o výstavbu rodinného domu v bytové zóně Daliměřice - část za 

hasičárnou. S tímto vlastníkem bylo jednáno o poskytnutí příspěvku a prodeji pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice. 

S oběma podmínkami souhlasí. 
 

Příspěvek na zasíťování a komunikaci 

Pan xxxxxxxxxxxxxx uhradí finanční příspěvek ve výši 300.000,- Kč na vybudování inženýrských sítí a komunikace 

na pozemcích 864/5 a budoucího pozemku komunikace, který bude odměřen z pozemku parc. č. 864/1, oba k. ú. 

Daliměřice.  
 

Odkoupení pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice 

Pan xxxxxxxxxxxxx je ochoten prodat pozemek p. č. 864/5, o výměře 297 m2, za cenu obvyklou ve výši 100,- 

Kč/m2, tj. celkem 29.700,- Kč. Prodej podmiňuje možností zpětné koupě za stejných podmínek, pokud nedojde k 

výstavbě komunikace a sítí.  
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Usnesení RM č. 353/2020 
RM doporučuje  
ZM schválit odkoupení pozemku p. č. 864/5, k. ú. Daliměřice, o výměře 297 m2, budoucí komunikace, za 
kupní cenu ve výši 29.700,- Kč (tj. 100,- Kč/m2), která je cenou v daném místě a čase obvyklou. 
 

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

Usnesení RM č. 354/2020 
RM schvaluje  
uzavření Smlouvy o příspěvku, na základě které p. xxxxxxxxxxx uhradí příspěvek na zasíťování a 
komunikaci ve výši 300.000,- Kč, s rozložení do dvou splátek 100 a 200 tisíc Kč, se splatností vázanou na 
vydání stavebního povolení rodinného domu plánovaného na pozemku p. č. 864/4, k. ú. Daliměřice a 
stavebního povolení stavby inženýrských sítí a komunikace na pozemcích parc. č. 864/5 a budoucího 
pozemku komunikace, který bude odměřen z pozemku parc. č. 864/1, oba k. ú. Daliměřice. 
 

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

21. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - "Výstavba domova se zvláštním režimem u 

Domova důchodců Pohoda Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ provádí na základě uzavřené 

Smlouvy o dílo fi MBQ s.r.o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 1 a 2 je 40.179 544,41 Kč včetně 

DPH s termínem dokončení 5. 7. 2020.       
 

Postup prací a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce jsou konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve 

stavebním deníku a změnovém listu. Navržené cenové změny nemají vliv na termín dokončení díla.  

 

Celkem                  + 655 714,65Kč bez DPH, tj. 754 071,86 vč. DPH 

Původní cena Díla vč. dod.č.1 a 2 bez DPH:          34.938 734,28 Kč 

                                    Celkem vč. DPH:                      40.179 544,41 Kč 

Nová cena Díla celkem bez DPH :                                      35.594 448,93 Kč  

                           celkem vč. DPH :                                     40.933 616,27 Kč  

 
 

Usnesení RM č. 355/2020 
RM schvaluje  
schvaluje uzavření dodatku č. 3 ve výši 754 071,86 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 3 ke „Smlouvě o 
dílo“ pro stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ pro 
firmu MBQ  s.r.o., Praha. Celková cena díla 35.594 449 Kč bez DPH tj. 40.933 616 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/2] 
  
 

22. Zdravotně sociální služby Turnov - změna provozovatele kantýny v Domově 

důchodců Pohoda 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme návrh na změnu provozovatele kantýny v Domově důchodců Pohoda. Stávající provozovatel FOKUS 

Turnov zde končí svoji činnost 28. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že nechceme přerušit zásobování našich uživatelů 

základním zbožím, jako jsou hygienické prostředky, vody, lahůdky, pečivo, cukrářské výrobky a další sortiment, 

dohodli jsme se na spolupráci a provozování kantýny příspěvkovou organizací města, konkrétně s Městskou 

Sportovní Turnov, s.r.o., Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov, zastoupenou jednatelem Ing. Jiřím Veselkou, MBA.  

 
 



14  Zápis Rady Města Turnov 28. 5. 2020 

Usnesení RM č. 356/2020 
RM schvaluje  
Zdravotně sociálním službám Turnov uzavření nájemní smlouvy na provozování kantýny v Domově 
důchodců Pohoda s Městskou sportovní Turnov, s. r. o., od 1. 6. 2020. Ve zkušebním provozu na dobu 3 
měsíců a pověřuje paní místostarostku Mgr. Petru Houškovou podat RM informaci o provozu. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 2. června 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tormáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 

 


