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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 10. března 2014 

 
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, František Zikuda,  

Eva Kordová, Mgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Karel Jiránek, Ing. Tomáš Sláma 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 
„Stavební úpravy v ZŠ Alešova“ - schválení vybraného zhotovitele 

Z rozhodnutí RM bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové řízení na 

zhotovitele akce. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria (nejnižší cena) z 8 

nabídek. 

V letošním roce se bude na této škole realizovat zateplení objektu včetně výměny oken. Proto 

bylo navrženo při této akci přistoupit i k úpravám vnitřku školy, aby lépe vyhovovaly 

současným potřebám. Tyto úpravy zahrnují rekonstrukci sociálního zařízení, úpravy jídelny. 

Předpokládané rozpočtové náklady 2,5 mil. Kč. 
 

 
 

Usnesení RM č. 111/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče 

společnost  STAVEX-GH, v.o.s., Skřivánčí 3068, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 64650677 

na realizaci stavby „Stavební úpravy v ZŠ Alešova“ za cenu 1 996 737,- Kč včetně DPH a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 
(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 2 Záležitosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 
„Stavební úpravy sociálního zařízení a kiosku na fotbalovém stadionu – vnitřní stavební 

úpravy“ - schválení vybraného zhotovitele 

Na základě usnesení RM č. 25/2014, kde RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ 

SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. bylo vypsáno v souladu se směrnicí Města Turnov výběrové 

řízení na zhotovitele akce: „Stavební úpravy sociálního zařízení a kiosku na fotbalovém 

stadionu – vnitřní stavební úpravy“. Hodnotící komise vybrala na základě jediného kritéria 

(nejnižší cena) z 8 nabídek. 
Předpokládané rozpočtové náklady 1 mil. Kč bez DPH.  

 

 
 

 

Usnesení RM č. 112/2014 

RM v působnosti valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. ukládá jednateli, 

na základě doporučení výběrové komise, podepsat smlouvu se společností: STAVEX-GH 

v.o.s., Skřivánčí 3068, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 64650677 na realizaci stavby: 

„Stavební úpravy sociálního zařízení a kiosku na fotbalovém stadionu – vnitřní stavební 

úpravy“ za cenu 754 630,- Kč bez DPH. 
(Hlasování:7/0/0) 
 

 

 

V Turnově 11. března 2014 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Otakar Špetlík 

   starosta           místostarosta 


