
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 31. října 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, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, Karel Jiránek, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni:  
Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

K bodu č. 1/Záležitosti OSM 

Sportovní areál Maškova zahrada – výběrové řízení na dodavatele 
Komentář: Vzhledem k usnesení ZM, které rozšířilo rozsah projektu Maškova zahrada o zimní stadion, 

požaduje Compet Consult, s.r.o. navýšení ceny za organizaci výběrového řízení z původních 90 tis.,- Kč na 

120 tis.,- Kč bez DPH. Firma Compet Consult, s.r.o. byla vybrána na základě výborných referencí a 

dlouhodobé úspěšné spolupráce s městem Turnov. Cena za výběrové řízení se pohybuje v adekvátním 

rozmezí vzhledem k rozsahu zakázky. 

 

Usnesení RM č. 490/2013 
RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov s.r.o. schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na 

odborné a organizační zajištění otevřeného zadávacího řízení pro významnou podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce: „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ v rozsahu dle 

usnesení ZM č. 179/2013 se společností Compet Consult, s.r.o. za cenu ve výši 120 000,-Kč bez DPH a 

pověřuje jednatele společnosti jejím podpisem. RM ruší své usnesení č.427/2013.  

(Hlasování:8/0/1) 

 

Sportovní areál Maškova zahrada – projektové práce 

Jedná se o navýšení ceny projekčních prací na projektu Sportovní areál Maškova v řádu cca 300 tis. 

Kč. Jedná se o dojednaný kompromis mezi představou Města a projekční kanceláře. Původní 

vysoutěžená cena projekčních prací ve stupni ke stavebnímu řízení a ve stupni pro provedení stavby 

celého areálu je 1,99 mil. Kč bez DPH. Smluvním partnerem je Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

Důvodem tohoto navýšení je nutnost naprojektování úpravny vody z provedeného vrtu a úpravy 

dokumentace ke stavebnímu řízení oproti dokumentaci k územnímu řízení.  

Úpravna vody - po provedení vrtu bylo zjištěno, že je nutné vodu do bazénu i zimního stadionu 

upravovat. Používání vody z vrtu významně vylepší provozní financování areálu. 

Úpravy dokumentace ke stavebnímu řízení vedly ke zlevnění stavby – zrušení suterénu v objektu 

šaten, nová koncepce strojoven, nový návrh atrakcí úpravy vnitřního areálu koupaliště.  

 

 

 



 

 

Usnesení RM č. 491/2013 
RM ve funkci valné hromady Městské sportovní Turnov s.r.o. schvaluje vypsání jednacího řízení bez 

uveřejnění na dodatečné projekční práce neobsažené ve smlouvě pro Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jindřich Kořínek, 

Ing. Jaromír Pekař.  

(Hlasování:8/0/1) 

 
Prodej pozemků pod parkovištěm u nemocnice  

Jedná se o prodej pozemků pod částí parkoviště u nemocnice, které bylo Městem vybudováno 

v roce 2011. Vzhledem k připravované fúzi nemocnic je nutné vypořádat tyto majetkové 

nesrovnalosti. 

 

Usnesení RM č. 492/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. schvaluje odprodej pozemku p.č. 

1244/13 v k.ú. Turnov o výměře 415 m2 za cenu ve výši 96 Kč/m2 Městu Turnov.  

(Hlasování:9/0/0) 

 

Veřejné osvětlení Bukovina 

Firma ČEZ Distribuce, a.s. bez předběžného upozornění chystá na přelomu měsíce října a listopadu 

2013 realizaci přeložky nadzemního vedení NN do zemního vedení. Na sloupech tohoto 

nadzemního vedení NN má Město umístěné veřejné osvětlení. V rámci nutnosti rychlého 

rozhodnutí – kabely veřejného osvětlení je výhodné umístit jako přílož ke kabelům NN. Byly 

poptány tři firmy. Nejlépe vychází nabídky firmy Soltas, s.r.o., (tato firma již provádí výkop pro 

ČEZ), nabídková cena 51 tis. Kč a Technické služby Turnov (montáž svítidel a stožárů) za 133 tis. 

Kč bez DPH. Celkem tedy 184 tis. Kč bez DPH. Původně rozpočtovaná cena za celé dílo byla 250 

tis. Kč bez DPH. 

 

Zdůvodnění udělení výjimky ze směrnice pro zadávání zakázek: 

Vzhledem k termínům provádění stavby přeložky nadzemního vedení NN v oblasti Bukovina, které 

nebyly Městu včas oznámeny, výhodného souběhu prací a výsledné nabídkové ceně uděluje starosta 

města výjimku ze směrnice pro zadávání zakázek pro akci Veřejné osvětlení Bukovina. 

 

Usnesení RM č. 493/2013 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Turnov, s.r.o. na realizaci VO Bukovina 

ve výši 133.431,-Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 23. 10. 2013  

(Hlasování:9/0/0) 

 

K bodu č. 2/Záležitosti PNT, s.r.o. 
Přijetí usnesení o fúzi PNT, s.r.o. a KNL, a.s. (RM musí přijmout identická usnesení jako ZM, ale 

tentokrát ve funci VH PNT, s.r.o.)  

Podrobné materiály jsou součástí podkladů pro ZM 31. 10. 2013. 

 

Usnesení RM č. 494/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. schvaluje smlouvu mezi akcionáři 

uzavíranou mezi Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 00276227, 

Statutárním městem Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ 00262978 a 

Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ 70891508.  

(Hlasování:8/0/1) 
 

 

 



Usnesení RM č. 495/2013 
RM ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. schvaluje uskutečnění fúze sloučením 

společnosti Panochova nemocnice Turnov s.r.o. se společností Krajská nemocnice Liberec a.s., a to k 

rozhodnému dni 1. 1. 2014 dle projektu fúze, který je založen ve sbírkách listin rejstříkových soudů 

obou společností.  

(Hlasování:8/0/1) 
 

Přijetí usnesení o prodeji obchodního podílu Nempra pro KNL a.s. (RM musí přijmout identická 

usnesení jako ZM, ale tentokrát ve funci valné hromady Nempra,spol.s r.o.)  

Podrobné materiály jsou součástí podkladů pro ZM 31. 10. 2013. 

 

Usnesení RM č. 496/2013 
RM ve funkci valné hromady NEMPRA, spol. s r.o. schvaluje smlouvu o převodu obchodního podílu ve 

společnosti NEMPRA, spol. s r.o., I Č: 25264222, se sídlem Turnov, 28. října 1000, okres Semily, PSČ 

511 01 mezi Městem Turnov se sídlem se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 00276227 

a Krajskou nemocnic í Liberec se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec I - Staré Město, IČ 27283933. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

 
V Turnově 1. 11. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 
 


