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ZÁPIS  
z 21. jednání rady města Turnov 

ze dne 14. září 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, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu:  

Jiří Mikula             
 
Jiří Mikula 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

 
PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

1. Výběr nejvhodnější nabídky z poptávkového řízení – 

„Technické vybavení základních škol“ 

Mgr. Martina Marková            13:00 – 14:00   

 

 

 

1. Výběr nejvhodnější nabídky z poptávkového řízení – "Technické vybavení 

základních škol" 
 

Rozprava: 

 

Na zasedání Rady města dne 9. 9. 2020 byl projednán materiál, který se týkal mimořádných finančních prostředků z 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR určených základním školám na pořízení technického vybavení na 

rok 2020. Finance obdrží školy takto:  

Základní škola Skálova – 765.446  Kč 

Základní škola Žižkova – 794.776  Kč 

Základní škola 28. října – 702.810  Kč 

Základní škola Zborovská – 180.000  Kč 

Základní škola Mašov – 111.820  Kč 

Základní škola Sluníčko – 80.000  Kč 

 

Škola může použít finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line 

výuky (zejména se má jednat o notebooky či tablety, softwarové vybavení jako licence či konferenční systémy, 

příslušenství k notebookům či tabletům). Škola dostane finanční prostředky v říjnu 2020 a musí do konce února 
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2021 informovat MŠMT o způsobu využití poskytnutých finančních prostředků. Je možná úhrada nákladů vzniklých 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  

Základní škola Zborovská navíc dostala přislíbeny dotační prostředky na nákup ICT – hardware v rámci projektu 

Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP – partnerská škola, projekt plně hrazen MŠMT. Cena, která může být 

dosažena, je 391.181 bez DPH (např. 10 ks stolních počítačů, dataprojektor, notebook atd).  

V rámci jednání rady města 9. září 2020 byla přijata pro každou ze žádajících základních turnovských škol usnesení, 

že Rada města Turnov schvaluje dle článku VII. směrnice města č. 49.19 Zásady a postupy k zadávání zakázek 

městem Turnov výjimku na nákup ICT technologií z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

které na tento účel budou poskytnuty a že při nákupu ICT technologií bude postupováno poptávkovým řízením 

(oslovením minimálně dvou firem), které bude předloženo radě města k dalšímu projednání. Důvodem pro udělení 

výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za cenu 

obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze strany MŠMT, a aby 

mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 

Zároveň byla udělena výjimka pro Základní školu Zborovská na nákup v rámci projektu Vzděláváme a 

zaměstnáváme žáky se SVP. 

 

Základní škola Skálova má nabídky: 

REJNOK IT - Michal Chlupáč, 511 01 Turnov, Mírová 327 na částku 770 370,70 Kč 

CS23, s.r.o., se sídlem 460 06 Liberec 6, Zelené údolí 1192 na částku 800.427,10 Kč 

 

Základní škola Žižkova má nabídky: 

Marsson s.r.o., se sídlem 130 00 Praha 3, Milešovská 2137/12 na částku 787.456 Kč 

UGO! Media, s.r.o., se sídlem 156 00 Praha 5, E. Přemyslovny 378 na částku 809.109 Kč 

 

Základní škola 28. října má nabídky: 

DRINGS s.r.o., se sídlem 511 01 Turnov, ul. 28. října 854 na částku 630.408,52 Kč 

TROLL Computers, U Vodního hradu 1394 470 01 Česká Lípa – nabídka je na 1 ks od požadovaných výrobků. V 

celkovém součtu se jedná o 27 notebooků, 15 dokovacích stanic a 5 DVDRW USB, tedy v celkovém součtu částka 

681.715 Kč 

 

Základní škola Zborovská má nabídky: 

Pro prostředky MŠMT: 

František Hoffman, 294 01 Bakov nad Jizerou, Boleslavská 382 na částku 179.970 Kč 

KAPEKO CZ s.r.o., 466 05 Jablonec n. N., Maxe Švabinského 4975/40 na částku 190.057 Kč 

Pro prostředky projektu Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP: 

František Hoffman, 294 01 Bakov nad Jizerou, Boleslavská 382 na částku 366.462 Kč bez DPH 

KAPEKO CZ s.r.o., 466 05 Jablonec n. N., Maxe Švabinského 4975/40 na částku 387.442 Kč bez DPH 

Paní ředitelka zároveň v uvedené poptávce řešila vzájemnou kompatibilitu zařízení obou zakázek. 

Všechny uvedené nabídky jsou včetně DPH, není-li uvedeno jinak. 

 

Školy vždy preferují levnější nabídky, zároveň mají od vybraných dodavatelů garanci okamžité výměny 

nefunkčního vybavení. 

 

Pan Loukota nahlásil střet zájmu. 

 
 

Usnesení RM č. 553/2020 
RM uděluje  
pro Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace výjimku ze směrnice města č. 49.19 
Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov dle článku VII. na nákup ICT technologií z 
prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve 
výši 765.446 Kč. Na základě provedeného poptávkového řízení bude dle předložené nabídky 
dodavatelem ICT technologií Michal Chlupáč, Mírová 327, Turnov, Daliměřice. Důvodem pro udělení 
výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za 
cenu obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze 
strany MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
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Usnesení RM č. 554/2020 
RM uděluje  
pro Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace výjimku ze směrnice města č. 49.19 
Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov dle článku VII. na nákup ICT technologií z 
prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve 
výši 794.776 Kč. Na základě provedeného poptávkového řízení bude dle předložené nabídky 
dodavatelem ICT technologií MARSSON, spol. s r. o., Praha 5, Hlubočepy, Holyňská 429/5. Důvodem pro 
udělení výjimky je epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie 
pořízeny za cenu obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro 
nákup ze strany MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

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

Usnesení RM č. 555/2020 
RM uděluje  
pro Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace výjimku ze směrnice města č. 49.19 
Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov dle článku VII. na nákup ICT technologií z 
prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve 
výši 702.810 Kč. Na základě provedeného poptávkového řízení bude dle předložené nabídky 
dodavatelem ICT technologií DRINGS, spol. s r. o., Turnov, 28. října 554. Důvodem pro udělení výjimky je 
epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za cenu 
obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze strany 
MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

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

Usnesení RM č. 556/2020 
RM uděluje  
pro Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace výjimku ze směrnice města č. 49.19 
Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov dle článku VII. na nákup ICT technologií z 
prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na tento účel budou poskytnuty ve 
výši 180.000 Kč, a zároveň výjimku na nákup v rámci projektu Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP 
do výše 391.181 Kč bez DPH. Na základě provedeného poptávkového řízení bude dle předložené nabídky 
dodavatelem František Hoffman, Bakov nad Jizerou, Boleslavská 382. Důvodem pro udělení výjimky je 
epidemiologická situace a nutnost včasného nákupu, aby mohly být technologie pořízeny za cenu 
obvyklou v požadované kvalitě a počtu a současně byly dodrženy lhůty stanovené pro nákup ze strany 
MŠMT, a aby mohly být využity co nejdříve v případě náhlých situací distanční výuky. 
 

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

 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………   ……………………………………….. 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka 
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