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Předložení materiálu uloženo: vedení města 

Usnesení ZM č. 168/2011 

ZM schvaluje předloženou architektonickou studii řešení Maškovy zahrady vypracovanou 

firmou BFB studio Praha ve variantě č. 2 návrhu zimního stadionu, tj. s kapacitou 346 míst, 

v architektonickém provedení "list". 

 

Usnesení ZM č. 169/2011 

ZM souhlasí s etapizací výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě. 

 

Usnesení ZM č. 170/2011 

ZM schvaluje výstavbu první etapy v letech 2013 - 2014 dle varianty 1, tj. výstavbu 

koupaliště, souvisejících komunikací, parkovišť a zelených ploch. 

 

Usnesení ZM č. 171/2011 

ZM schvaluje jako druhou etapu výstavbu zimního stadionu v období 2015 – 2017, v případě 

volných finančních prostředků v dřívějším termínu. 

 

Usnesení ZM č. 172/2011 

ZM ukládá OSM zpracovat zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové 

dokumentace sportovišť v Maškově zahradě – zimní stadion, venkovní koupaliště 

a související stavby, a to s rozdělením nabídky na jednotlivé stupně stavební projektové 

dokumentace a po jednotlivých stavebních celcích. Zadání výběrového řízení bude předloženo 

na jednání RM v říjnu 2011. 

 

Usnesení ZM č. 68/2012 

ZM bere na vědomí zprávu o finančním potenciálu a stavu investičních akcí města a zároveň 

ukládá vedení města připravit a předložit konkrétní kroky ke zlepšení příjmové stránky města 

vycházející z předložené zprávy. RM 13.5.2013 Projekt „ Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada “ Je požadován ekonomický rozbor provozu do finanční komise (včetně 

vstupného), je nutné aktualizovat údaje z vrtu, finanční ztráty obdobných koupališť jsou v 

řádu 40,- tis.Kč až 600,- tis. Kč. Je nutné zapracovat připomínky z komise ŽP. Svolat 



pracovní komisi do 14 dnů. Do podmínek výběrového řízení bude zahrnuta doložka o 

realizaci části areálu, dle finančních možností města. 

 

Usnesení RM č. 212/2013 

RM bere na vědomí prezentaci konceptu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 

akci „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončení dokumentace ke 

stavebnímu povolení. 

 

Usnesení ZM č. 97/2013 

ZM schvaluje koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončením dokumentace ke stavebnímu 

povolení a s následným vypracováním dokumentace k provádění stavby. 

 

Usnesení ZM č. 154/2013 

ZM schvaluje zahájení výstavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrad Turnov“ 1. 

Etapa koupaliště, infrastruktura a venkovní kluziště s maximálním limitem 99 mil.Kč bez 

DPH a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby. 

 

Usnesení ZM č. 179/2013 26.9.2013 

ZM schvaluje zahájení výstavby akce „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ 

1. etapa – koupaliště, infrastruktura a krytý zimní stadion s maximálním limitem 150 mil. 

korun bez DPH a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele 

stavby.  ZM zároveň ruší usnesení ZM č. 154/2013. 

 

Přílohy: 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: - 

 

Projednáno v: vedení města, pracovní jednání ZM 

Dozorčí rada: Usnesení z DR ze dne 25.5. 2014 - přítomni všichni členové DR 

Usnesení č. 1/5/14: DR doporučuje vypsání nové soutěže na „Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov“ s těmito změnami:   - zrušení maximální ceny předmětu veřejné 

zakázky- zmírnění kvalifikačních předpokladů. 

Vztah k rozpočtu města: dlouhodobě plánované výdaje 

 
Zdůvodnění a vysvětlení: 

1) Průběh přípravy sportovního areálu 

Po prezentaci konceptu projektu ke stavebnímu povolení na ZM dne 30.5.2013 a přijetí 

usnesení ZM byla ze strany projektanta dokončena dokumentace ke stavebnímu povolení a 

dne 1.7.2013 předána na stavební úřad se žádostí o vydání všech potřebných stavebních a 

vodohospodářských povolení na celou stavbu. Stavební povolení a souhlasy s odstraněním 

stavby  jsou vydány a nabyly právní moci. 

 

Po jednání ZM dne 26.9.2013 bylo zadáno dopracování prováděcí dokumentace na zimní 

stadion. Součástí této dokumentace byla v úprava I. etapy především napojení na inženýrské 

sítě, dopracování zpevněných ploch, sadovnické úpravy a dopracování rozpočtu včetně 

výkazu výměr. Kompletní projektová dokumentace byla předána 17.1.2014 



Městská sportovní Turnov s.r.o. si zadala kontrolu dokumentace jednak její výkresové části 

jednak byl kontrolován výkaz výměr stavby. 

Závěry byly zapracovány do prováděcí projektové dokumentace. 

Rozpočtované náklady dle dokumentace pro provedení stavby jsou ve výši 219 467 tis. Kč 

bez DPH. 

Rekapitulace objektů stavby je v příloze č. 1 tohoto podkladu pro jednání ZM. Vzhledem k 

tomu, že objednatelem stavby bude Městská sportovní Turnov, s.r.o. není nutno do nákladů 

stavby DPH počítat. 

 
Provozní náklady- ztráta 

a) Koupaliště 

 

Provozní náklady-ztráta : Městská sportovní s.r.o. jako budoucí majitel areálu a jeho 

provozovatel zpracovala ekonomickou bilanci předpokládaných provozních nákladů 

koupaliště. 

Provozní náklady byly zároveň zpracovány i nezávislou projekční kanceláří. Tyto náklady se 

pohybují v rozmezí 500-800 tis.Kč/rok. V případě optimálního počasí se provozní ztráta v 

některých letech může blížit nule (viz areál Jičín v tomto roce). 

Podrobné propočty jsou přiloženy v příloze č. 2 
 

b) Kryté a zakryté kluziště (zimní stadion) 

Provozní ztráta kluziště dle vyjádření pana Jaromíra Dlouhého – člena výkonného výboru a 

komise mládeže ČSLH v Libereckém kraji a zároveň člena provozního týmu zimního 

stadionu v Lomnici nad Popelkou je odhadována okolo 1 200 tis. korun na sezónu. Dle 

vyjádření jednatele MST je předpokládaná provozní ztrátu velkého otevřeného kluziště 

odhadována v rozmezí 1 – 1,5 mil. Kč za 90 dnů provozu. Provozní ztráta zastřešeného 

zimního stadionu, se bude pohybovat okolo 2,5 mil. Kč (hrubý odhad na toto sportoviště nebyla 

zpracována ekonomická bilance).  

 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby: 

Podle usnesení č. ZM 179/2013 ze dne 26.9.2013 Městská sportovní Turnov s.r.o. vypsala 

výběrové řízení na dodavatele stavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“. 

Výběrové řízení bylo zahájeno zveřejnění zadávacích podmínek se stanoveným maximálním 

finančním limitem stavby ve výši 150 mil. Kč. 

Lhůta pro otevírání obálek byla stanovena na 23.5.2014 v 11,00 hod. 

V tomto termínu bylo doručeno 6 nabídek (viz. písemná zpráva zadavatele), po jejich otevření 

komise konstatovala, že žádná z nabídek nesplňuje zadávací podmínku maximální nabídkové 

ceny do 150 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel vyloučil všechny uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (všichni 

uchazeči podali nabídky s nabídkovou cenou, která překročila požadavek na maximální cenu 

za předmět veřejné zakázky ve výši 150 mil. Kč bez DPH). 

Jelikož z výše uvedeného důvodu nemohla být uzavřena smlouva o dílo žádáme zastupitele 

města o nové projednání problematiky Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada 

Turnov a stanovení nových zadávacích podmínek výstavby. 

 

Nové výběrové řízení na dodavatele stavby: 

a ) Pokud bude rozhodnuto, že bude realizován celý rozsah stavby tak jak byl zveřejněn ve  

věstníku veřejných zakázek dne 19.2.2014 nebudeme muset řešit oznámení předběžných 

informací a nová soutěž se může vypsat prakticky ihned.(doba trvání soutěže přibl. 5-6 

měsíců, zákonná lhůta pro podání nabídek  nesmí být kratší než 76 dnů) 



 

Je na zvážení ZM zda určí horní limit nabídek nebo ne. 

V případě, že soutěž bude vypsána bez finančního limitu nelze ji v průběhu ani po 

skončení zrušit z důvodu, že nabídkové ceny budou pro Městskou sportovní příliš 

vysoké a nemáme dostatku finančních prostředků. (viz §84 zákona 137/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

b) Pokud bude rozhodnuto, že se bude realizovat  část areálu  musí být opět zahájeno 

oznámením předběžných informací a dále vypsáním výběrového řízení. Jelikož se jedná o 

významnou veřejnou zakázku je důvodné předpokládat, že délka celého řízení bude přibl 5 

měsíců, zákonná lhůta pro podání nabídek  nesmí být kratší než 33 dnů. 

 

V této variantě musíme počítat se lhůtou na úpravou projektové dokumentace a úpravou 

výkazu výměr přibl. jeden měsíc. 

 

Zahájení stavby: 

V obou variantách je reálné zahájení stavby v jarních měsících roku 2015. 

V případě výstavby celého areálu se naskýtá možnost přehození etapizace, zahájení stavby 

zimním stadionem inženýrskými sítěmi, komunikacemi apod. s termínem zahájení provozu  

listopad - prosinec 2015 a následně koupaliště v roce 2016. 

 

Slovo starosty: 

O záměru výstavby koupaliště v Maškově zahradě se hovoří již dlouhá léta. Záměr vznikl za 

přispění B. J. Horáčka, který zde původně chtěl vybudovat akvapark s hotelovým komplexem 

a zimním stadionem. Na tento účel zakoupil pro město i pozemky. Po jeho smrti prošel záměr 

několika transformacemi od hledání dotačních peněz až k myšlence postavit tuto občanskou 

vybavenost za peníze městské. Toto zastupitelstvo města v anketě prioritních akcí uvedlo 

záměr koupaliště v Maškově zahradě na druhém místě za rekonstrukcí ulice 28. října. Na 

základě tohoto vyjádření a podpory projektu v rámci volebních programů politických stran a 

uskupení v ZM započaly práce na studii a projektech. Jednotlivé etapy projektů byly ZM 

předkládány a postupně schvalovány. Při návrhu areálu byly brány v ohledu jak investiční, tak 

i provozní náklady. Hledalo se atraktivní architektonické pojetí, i samotná náplň atrakcí tak, 

aby zařízení mohlo být konkurenceschopné s okolními koupališti. Projekt byl konzultován na 

pracovních jednáních, byl oponován, probírán z různých stran Městskou sportovní Turnov. 

Předkládaný projekt z mého hlediska splňuje požadavky na občanskou vybavenost města 

velikosti Turnova. Svým vzhledem a náplní má šanci zaujmout jak Turnováky, tak turisty, 

kteří míří do Českého ráje. Doba k realizování takového projektu je příhodná – jsou nízké 

úrokové výše u půjček i nízké ceny stavebních prací. 

 
Záměr výstavby kluziště 

 

Z historie bruslařských sportu v Turnově a okolí. 

Na území města působí Bruslařský a hokejový klub Turnov (dále jen BHK), který je 

dobrovolným sdružením fyzických osob se zájmem o lední hokej a ostatní bruslařské sporty. 

Vznikl 21.6.2005 a je členem Českého svazu ledního hokeje. Klub má v současnosti, to je v 

roce 2013 cca 130 členů. 

V rámci činnosti působí mužstvo dospělých 25 hráčů a trenérů, kteří se účastní soutěží: 

Krajský přebor Libereckého kraje 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. Největší 

úspěch: 

celkové druhé místo v ročníku 2007/2008. 



Krajská soutěž Královehradeckého kraje 2005/2006, 2006/2007. 

Okresní přebor Lomnická hokejová liga 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. 

Největší úspěch: celkové první místo v ročníku 2012/2013. 

Mužstvo mládeže cca 40 hráčů, trenérů a pomocníků, které fungovalo v letech 2005 až 2009. 

Po sezóně 2008/2009 bylo zrušeno z důvodu neexistujícího hřiště normálních rozměrů v 

Turnově. Největší úspěch: celkové první místo v krajské soutěži Královéhradeckého kraje 

třetích tříd v ročníku 2008/2009.  

Plán BHK Turnov pro sezónu 2013/2014 je účast dvou družstev mužů v okresním přeboru 

Lomnické hokejové ligy.. Provedení náboru nejmenších hokejistů, pořádání školy bruslení. 

Dále se hokejová mužstva z Turnovska účastní Nejvyšší Pojizerské ligy – 6 týmů, tj. asi 

150 hráčů z regionu, letos v říjnu startuje již 10. ročník a za sezonu odehrajeme kolem 70 

zápasů mistrovských utkání, tréninků či přáteláků. Všechna utkání jsou odehrána v Lomnici 

nad Popelkou ve večerních hodinách (start kolem. 21:00). 

Okresního přeboru Lomnická hokejová liga 6 týmů, Okresní hokejové ligy Jičín dva 

týmy , 

Ligy amatérského hokeje jeden tým a jeden tým je v Nejnižší hokejové lize Mladá 

Boleslav. (pozn. Jeden tým představuje 20 – 25 hráčů). 

Celkem se dá říci, že na aktivní hráčské úrovni se na Turnovsku do různých soutěží 

zapojuje cca 350 až 400 hráčů a dalších cca 30 až 40 trenérů a funkcionářů. (informace 

poskytl Bc. Šlechta Libor BHK Turnov). 

 

Výhody společné soutěže na výstavbu sportovního areálu 

- Možnost získat nižší cenu celkové stavby areálu. Stavební práce se v současné době 

pohybují mezi 65 až 85 % rozpočtovaných nákladů. Předpoklad do 175 mil. korun za celý 

areál. 

- Nízká cena úvěrů – město získalo úvěr od KB ve výši 60 mil. Kč na 10 let za 1,57 %. 

- Po všech stránkách je hospodárnější výstavba areálu jako celek než s odstupem několika let. 

(výstavba v průběhu provozování jednoho zařízení obtěžuje uživatele služeb a zhoršuje i 

stavební postupy). 

- Větší a efektivnější využití celého areálu. Koupaliště pouze dva měsíce v roce, spolu se 

zimním stadionem je využití prakticky celoroční. 

 
Nevýhody: 

- Posunutí realizace některých investičních akcí o cca 2 roky  

- Zvýšení provozní ztráty proti současně provozovanému malému kluzišti o 600 až 1,4 mil. 

Kč 
 

Finanční situace města – úvěrová zadluženost - zpracoval Ing. J. Pekař 

 

Město přijalo na výstavbu areálu Maškova zahrada  dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 

mil. korun se splatností 10 let a s úrokovou sazbou 1,57 % . 

 

Zadluženost města k: 

Úvěru v tis. Kč  (podrobněji viz. příloha) 

 

1.1.2015           106 491 ( při úložce 90 mil. Kč na stavbu Maškovy zahrady) . 

1.1.2016             82 985 

1.1.2017              62 818 

1.1.2018             47 369 

1.1.2019             37 580 



1.1.2020              29 997 

1.1. 2021             23 997 

1.1.2022              17 997          

1.1.2023              12 000 

1.1.2024                6 000 

Stav úvěrové zadluženosti k 1.1. 2025 pak bude nula. 

 

Možnosti města dle stávajícího rozpočtu: 

 

                                     Rozpočet na rok 2014 zahrnuje: 

                                                         ( v tisících Kč) 

 

Daňové příjmy     197 924               Výdaje: Běžné          233 915  

Nedaňové příjmy   61 074                              z toho zhruba 21 790 (na opravy a údržbu 

majetku)                                        

Kapitálové příjmy 17 000                               Kapitálové   154 208 (Maškovka 90 mil. Kč)                 

Transfery               48 380 

(z toho dotace na projekty 21 952) 

Celkem příjmy      324 378                            Celkem výdaje 388 123   Financování 63745   

 

Z výše uvedeného je patrno, že v roce 2014 má město na výstavbu Maškovy zahrady 

připraveno 90 mil. Kč a vedle toho s pomocí dotací ve výši zhruba 22 mil. Kč investuje 

dalších zhruba 64 mil. Kč. 
Zároveň  na běžné opravy a údržbu ve správě majetku a životního prostředí proplatí dalších 

zhruba 22 mil. Kč.  Stávající potenciál města při současném pozitivním plnění příjmů, 

především daňových umožňuje městu navýšit celkový maximální limit na výstavbu 

„Sportovního areálu Maškova zahrada Turnov o 20 mil. Kč bez omezení investic a 

oprav města v dalších letech,  
 
  
 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zahájení výstavby akce „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ 

V rozsahu – areál koupaliště včetně doprovodných staveb (inženýrské sítě, komunikace, 

parkovací stání, skatepark, zelené plochy, atd.) a ukládá RM projednat a schválit potřebné 

podklady pro výběr zhotovitele stavby. 

 



 

 

 

1 

 

 
V Turnově 4. 6. 2014 

 
 

Zastupitelé Města Turnova 
 
 
Stanovisko jednatele MST s.r.o., DR MST, s.r.o. 
 
 
Vážení zastupitelé, 
 

jednání o Maškově zahradě probíhá již 16 let. Z mojí pozice „ovlivňuji“ průběh necelé 
4 roky. I za tuto „krátkou“ dobu se udála řada překotných a nešťastných zlomových situací. 
Tou poslední bylo zrušení soutěže na dodavatele stavby, když žádný uchazeč nesplnil 
podmínky soutěže. Podrobnosti jistě naleznete v materiálech města či OSM. Už jsme byli 
opravdu malý krůček od realizace!  
 

Jako zástupce investora a případného budoucího provozovatele vyslovuji stanovisko: 
za současné situace, kdy se do projektů a přípravy soutěže investovaly nejen finanční 
prostředky, ale i velké množství úsilí několika lidí, vidím jako správnou možnost, vypsaní nové 
soutěže na Maškovu zahradu ve stejném rozsahu.  

 
 Dle Vašeho uvážení je možné a doplnit podmínky o finanční realistický limit, který 

bude vytvořen na základě odborného posouzení, nikoliv na přání zastupitelstva. Případné 
zmírňování kvalifikačních předpokladů, bych nechal v kompetenci pracovní skupině, která je 
podrobněji seznámena s celkovou problematikou. 
 
Svůj názor doplňuji o usnesení z DR MST s.r.o. ze dne 29. 5. 2014 
 
Usnesení č. 1/5/14: DR doporučuje vypsání nové soutěže na „Sportovní a rekreační areál 
Maškova zahrada Turnov“ s těmito změnami:   
- zrušení maximální ceny předmětu veřejné zakázky 
- zmírnění kvalifikačních požadavků k podání nabídky. 
 (Hlasování: 4/0/1) 
 
 
 
 
 

S pozdravem a díky za Váš čas 
 

Bc. Jindřich Kořínek,  
Jednatel MST, s.r.o. 

jindrich.korinek@email.cz 

mailto:jindrich.korinek@email.cz






Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní a rekreační aeál Maškova zahrada Turnov 19.1.2014

Objednatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o.,Turnov CODE s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

zc41 Sportovní a rekreační aeál Maškova zahrada Turnov 219 467 514,37 46 088 178,02 265 555 692,39

1     SO 01 Demolice 521 689,32 109 554,76 631 244,08

2     SO 02 Objekty koupaliště 20 812 560,06 4 370 637,61 25 183 197,67

a         Stavební část 12 826 860,90 2 693 640,79 15 520 501,69

b         Zařízení vzduchotechniky 321 738,88 67 565,17 389 304,05

c         Zařízení zdravotně technických instalací 2 089 356,01 438 764,76 2 528 120,77

d         Plynová zařízení 588 949,88 123 679,47 712 629,35

e         Zařízení silnoproudé elektrotechniky 2 534 317,00 532 206,57 3 066 523,57

f         Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1 923 101,38 403 851,29 2 326 952,67

g         Zařízení gastrotechnických provozů 528 236,00 110 929,56 639 165,56

3     SO 03 Nerezové bazénaý, brouzdaliště a brodítka 29 325 119,20 6 158 275,03 35 483 394,23

a         Stavební část 2 425 119,20 509 275,03 2 934 394,23

b         Nerezové konstrukce 26 900 000,00 5 649 000,00 32 549 000,00

4     SO 04 Tobogány a skluzavky 12 318 686,68 2 586 924,20 14 905 610,88

a         Stavební část 718 686,68 150 924,20 869 610,88

b         Tobogány a skluzavky 11 600 000,00 2 436 000,00 14 036 000,00

5     SO 05 Venkovní občerstvení 1 628 288,29 341 940,54 1 970 228,83

a         Stavební část 973 703,41 204 477,72 1 178 181,13

b         Zařízení vzduchotechniky 35 790,42 7 515,99 43 306,40

c         Zařízení zdravotně technických instalací 150 211,82 31 544,48 181 756,30

d         Zařízení silnoproudé elektroinstalace 116 876,00 24 543,96 141 419,96

e         Zařízení saboproudé elektroinstalac 39 256,64 8 243,90 47 500,54

f         Zařízení gastroprovozu 312 450,00 65 614,50 378 064,50

6     SO 06 Úprava venkovních ploch - areál 10 176 361,47 2 137 035,91 12 313 397,38

a         Venkovní plochy, beachvolejbalové hřiště 5 920 255,19 1 243 253,59 7 163 508,78

b         Oplocení 1 162 193,04 244 060,54 1 406 253,58

c         Dětské hřiště 2-6 let 545 621,17 114 580,45 660 201,62

d         Dětské hřiště 6-12 let 1 087 670,00 228 410,70 1 316 080,70

e         Víceúčelové sportovní hřiště 1 460 622,07 306 730,63 1 767 352,70

7     SO 07 Úprava venkovních ploch - komunikace,parkoviště 19 238 850,65 4 040 158,64 23 279 009,29

a         Etapa I. 13 995 067,72 2 938 964,22 16 934 031,94

b         Etapa II. 5 243 782,93 1 101 194,42 6 344 977,35
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní a rekreační aeál Maškova zahrada Turnov 19.1.2014

Objednatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o.,Turnov CODE s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

8     SO 08 Sadové úpravy 4 904 201,54 1 029 882,32 5 934 083,86

a         Etapa I. 2 544 694,28 534 385,80 3 079 080,08

b         Etapa II. 2 359 507,26 495 496,52 2 855 003,78

9     SO 09 Zimní stadion 86 867 912,81 18 242 261,69 105 110 174,50

a         Stavební práce 54 756 108,10 11 498 782,70 66 254 890,80

b         Zařízení pro vytápění staveb 1 723 760,87 361 989,78 2 085 750,66

c         Zařízení vzduchotechniky 2 777 744,93 583 326,43 3 361 071,36

d         Zařízení zdravotně technických instalací 3 584 386,98 752 721,27 4 337 108,25

e         Plynová zařízení 256 951,71 53 959,86 310 911,57

f         Zařízení silnoproudé elektrotechniky 8 135 101,00 1 708 371,21 9 843 472,21

g         Zařízení slaboproudé elektrotechniky 3 561 053,42 747 821,22 4 308 874,63

h         Zařízení pro měření a regulaci 2 995 455,00 629 045,55 3 624 500,55

ch         Zařízení technologie chlazení 8 480 425,80 1 780 889,42 10 261 315,22

i         Zařízení gastronomických provozů 596 925,00 125 354,25 722 279,25

10     SO 10 Skatepark 2 276 141,61 477 989,74 2 754 131,35

11     IO 01 Vodovodní přípojka a areálový vodovod 1 574 345,67 330 612,59 1 904 958,26

12     IO 02 Venkovní kanalizace 9 436 147,30 1 981 590,93 11 417 738,23

a         Etapa I. 8 748 168,96 1 837 115,48 10 585 284,44

b         Etapa II. 687 978,34 144 475,45 832 453,79

13     IO 03 Rozvody plynu 578 623,44 121 510,92 700 134,36

a         Přeložka STL 539 375,34 113 268,82 652 644,16

b         Přípojka plynu 39 248,10 8 242,10 47 490,20

14     IO 04 Přípojka elektro 261 162,00 54 844,02 316 006,02

15     IO 05 Venkovní osvětlení 1 512 266,00 317 575,86 1 829 841,86

a         Etapa I. 921 469,00 193 508,49 1 114 977,49

b         Etapa II. 590 797,00 124 067,37 714 864,37

16     IO 06 Telefonní rozvody 539 869,00 113 372,49 653 241,49

17     PS 01 Technologické rozvody vodního hospodářství 9 695 643,00 2 036 085,03 11 731 728,03

18     PS 02 Zařízení pro měření a regulaci 1 279 970,10 268 793,72 1 548 763,82

19     PS 03 Úpravna podzemní vody 1 256 452,24 263 854,97 1 520 307,21

a         Stavební část 120 514,94 25 308,14 145 823,08

b         Strojní zařízení 788 506,30 165 586,32 954 092,62
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní a rekreační aeál Maškova zahrada Turnov 19.1.2014

Objednatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o.,Turnov CODE s.r.o. Pardubice

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

c         Elektrozařízení 164 584,00 34 562,64 199 146,64

d         Měření a regulace 182 847,00 38 397,87 221 244,87

20     Interiérové řešení 1 673 140,00 351 359,40 2 024 499,40

21     Demolice (bývalá jatka) 1 140 084,00 239 417,64 1 379 501,64

22     Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 2 450 000,00 514 500,00 2 964 500,00
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