
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 16. září 2013 

 
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. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Ondřej Halama 

František Zikuda, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: František Zikuda 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 
 

K bodu č. 1/Záležitosti OŠKS 

ZŠ Turnov, Skálova 600, okres Semily – výběrové řízení na „Dodávku a montáž výpočetní a 

prezentační techniky a software“ 

Zakázka měla 4 části, na každou část se soutěžilo zvlášť. 

Předmět plnění A (dodání a montáž pylonové školní tabule a interaktivních tabulí s ozvučením) 

Předmět plnění B (dodání prezentační techniky s příslušenstvím)  

Předmět plnění C (dodání počítačových sestav a softwaru) 

Předmět plnění D (montáž prezentační techniky a kabelových vedení včetně dodávky instalačního 

a montážního materiálu) 

 

Usnesení č. 436/2013 

RM schvaluje Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily uzavření smluv s vítěznými 

dodavateli vzešlých z výběrového řízení na akci „Dodávka a montáž výpočetní a prezentační 

techniky a software“ v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ Turnov Skálova“ registrovaným 

pod číslem CZ.1.07/1.4.00/21.1303.“ dle následujícího rozpisu: 
- Předmět plnění A – AV Media, a.s. za 95.626,00 Kč 

- Předmět plnění B – Boxed, s.r.o. za 236.000,00 Kč 

- Předmět plnění C – C Systém CZ, a.s. za 201.949,00 Kč 

- Předmět plnění D – Boxed, s.r.o. za 75.411,00 Kč 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 2/Záležitosti OSM 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov 

Na RM byla diskutována situace, která nastala po usnesení srpnového ZM. Byly upřesněny 

předpokládané provozní náklady na venkovní ledovou plochu ve výši 1,5-2 mil. Kč (původně 

avizováno 0,6mil.Kč), projekční náklady 0,25mil.Kč (původně avizováno 0,15mil.Kč), náklady na 

venkovní kluziště 12mil.Kč (původně avizováno 10 mil.Kč). Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné 

lépe dodiskutovat další samotné zadání. Je na zvážení, zda nepostavit kompletní zimní stadion 

(předpokládané stejné provozní náklady jako venkovní ledová plocha).  Bude svoláno pracovní ZM, 

bod vrácen na veřejné jednání ZM a teprve poté schváleno rozhodnutí o oznámení předběžných 

informací. 

Projednání tohoto bodu přesouvám na říjnovou RM. 



K bodu č. 3/Prodej objektu SUPŠ 

Prodej objektu SUPŠ a související problematika 

Starosta seznámil radní s vývojem jednání okolo odkupu SUPŠ Libereckým krajem spojeným 

s prodejem Fokusu. O této záležitosti bylo se zástupci Libereckého kraje jednáno na 4 schůzkách. 
Na posledním setkání byly navrženy ve své podstatě tři možné cesty postupu: 

1. Varianta – přistoupit na podmínky kraje, tedy rozdíl ceny mezi prodejem objektu SUPŠ a odkupem 

Fokusu 5,5 mil. Kč, hned v jedné splátce, ponížení nájmu u Gymnázia na 2/3, vyklizení části OAHŠ 

a poměrné ponížení nájmu z hladiny 1 mil. Kč 

2. Varianta – provedení nového znaleckého posudku obou objektů znalcem, na kterém se vzájemně 

dohodneme a akceptace ceny vyhláškové u obou objektů (dá se očekávat vzestup ceny objektu 

SUPŠ, a pravděpodobné dosáhnutí rozdílu cen okolo 7, možná 8 mil.Kč).  Vzhledem k tomu, že se 

jedná o objekt školy, nechce kraj respektovat cenu obvyklou, ponížení nájmu u Gymnázia na 2/3, 

úplné vyklizení objektu asi OAHŠ 

3. Varianta – v této chvíli nic neprodávat, kraj bude usilovat o snížení nájemného samostatně, možná 

bude prodávat samostatně objekt Fokusu 

 

Usnesení č. 437/2013 

RM vzala na vědomí informace o případném prodeji objektu SUPŠ a s tím související problematiku 

dalších příspěvkových organizací města. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 438/2013 

RM pověřuje starostu města jednáním ve smyslu prodeje objektu SUPŠ a odkupu objektu Fokusu 

za rozdílovou vyhláškovou cenu cca 5,5 mil. Kč s oddělením problematiky nájmů v dalších 

objektech. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 
 

V Turnově 16. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Mgr. Otakar Špetlík 

 

 
 
 
 


