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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 29. května 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, 

MUDr. Martin Hrubý 

Omluveni: Mgr. Ondřej Halama, Eva Kordová, Ing. Tomáš Sláma, Karel Jiránek 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

Technický dozor investora - Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov  

Městská sportovní Turnov vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu na technický dozor 

investora pro realizaci stavby Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. Bylo 

celkem obesláno 5 uchazečů a výzva byla zveřejněna na webových stránkách města. Ve 

stanoveném termínu bylo podáno 9 nabídek. Z důvodu, že veřejná zakázka na zhotovitele 

stavby „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ byla zrušena, navrhujeme i 

tuto zakázku na technický dozor investora zrušit. 

 

 Usnesení RM č. 210/2014 

RM ve funkci valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV s.r.o. ruší veřejnou 

zakázku na technický dozor investora pro stavbu „Sportovní a rekreační areál Maškova 

zahrada Turnov“ z důvodu zrušení veřejné zakázky na stavbu sportovního areálu. 

Hlasování 5/0/0 

 

K bodu č. 2 Záležitosti OŽP 

Smlouva č. 11099856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

Jedná se o podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) na 

akci „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově“ (jedná se výsadby zeleně v ulicích Budovcova, 

Švermova, kolem penzionů v Žižkově ulici, v parčíku v Nudvojovicích a v Pelešanech). Ze 

SFŽP ČR jsme obdrželi podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory. Tato podpora činí 5 % 

výše nákladů. Současně jsme obdrželi z MŽP ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů EU, 

zde činí výše dotace 70 % nákladů. Zbývajících 25 % je uhrazeno z vlastních zdrojů Města 

Turnov. Projekt byl již realizován v roce 2013 firmou Petr Vykrut, Ostrava, Hrabůvka. Ze 

strany SFŽP ČR již proběhla závěrečná kontrola díla. 

 

 

 

 



 

2  Usnesení - Rada Města Turnov 29.5.2014  
 

Usnesení RM č. 211/2014 

RM schvaluje smlouvu č. 11099856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce 

veřejné zeleně v Turnově“ a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKOKOM, 

a.s. 

Společnost EKO-KOM, a.s. na základě nového občanského zákoníku a prodloužení 

autorizace od MŽP vypracovala novou smlouvu. Tato smlouva vychází ze stávající smlouvy, 

jejímž principem je závazek města, že v rámci svého systému nakládání s komunálními 

odpady zajistí zpětný odběr a využití obalových komunálních odpadů pro potřeby EKOKOM, 

a.s. Za to se zavazuje společnost platit městu odměnu. Společnost EKO-KOM, a.s. je povinna 

podle zákona o obalech poskytovat obcím obdobné podmínky pro spolupráci, proto není 

možné smlouvu upravovat. V tuto chvíli není jiný subjekt, který by byl konkurencí pro 

společnost EKO-KOM, a.s. Smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. je třeba uzavřít, jinak by 

město přišlo o odměny vyplácené za tříděné odpady. Smlouvu lze vypovědět i bez udání 

důvodu s 6 měsíční výpovědní. 

 

Usnesení RM č. 212/2014 

RM schvaluje smlouvu č. OS201420000344 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z 

obalů se společností EKO-KOM, a.s. a souhlasí s jejím podpisem starostou města. 

(Hlasování:5/0/0) 

 

 
 

V Turnově 9. června2014 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Ing. Jaromír Pekař 

 

 

 

 


