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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 12. června 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 

 
Navrhovatel: Ing. Jaromír Pekař 

Ověřovatelé: MUDr. Jiří Tomášek, Ivan Kunetka 

Zapisovatelka: Ing. Klára Preislerová 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

Přítomni: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. 

Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Karel Jiránek, Eva Kordová, Ivan Kunetka, 

PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Jiří Rezler 

Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš Sláma, MSc., Ing. Petr Soudský, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., 

MUDr. Jiří Tomášek, Petr Dvořák, Milan Kratochvíl, Ing. Tomáš Tomsa, Bc. Jan Ulrich, František 

Zikuda 

Nepřítomni: Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Daniel Hodík 

Omluveni: Mgr. Otakar Špetlík 

Přítomno:   40 - 50 občanů 

 

 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné 

vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

 

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam nebyl 

uložen ani archivován. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni.  
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K bodu č. 1 Úvod 

 

  Usnesení ZM č. 288/2014 

ZM schvaluje program jednání 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 2 Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Podle usnesení č. ZM 179/2013 ze dne 26. 09. 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. 05. 

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. Ceny se pohybovaly od cca 161 mil. Kč do cca 189 mil. 

Kč. 

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). 

 

Diskuse: p. Těhníková, p. Kořínek, p. Hocke, p. Soudský, p. Hudec, p. Maierová, p. Dvořák, p. 

Jarolímek, p. Zikuda, p. Halama, p. Kunetka, p. Kordová, p. Svobodová, p. Pekař, p. Jiránek, p. 

Jarolímek, p. Pokorná, p. Sláma, p. Frič, p. Lener – šéf trenér reprezentace, xxxxx - občan, p. xxxxx 

- občan, p. xxxxx - občan, p. xxxxx - občan, p. xxxxx - občan, p. xxxxx - občan, p. xxxxx - občan 

 

V diskuzi zaznělo: odbor správy majetku potřebuje jasné zadání, MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ 

TURNOV, s.r.o. požaduje stavět vše najednou, tři cesty možného řešení: první stavět pouze 

koupaliště a infrastrukturu, druhé stavět celý areál s navýšením 177 milionu korun a třetím řešením 

je nechat rozhodnutí na nové ZM, které vzejde z říjnových voleb, nízké úrokové sazby na půjčky, 

nízké ceny stavebních prací, Turnov centrum cestovního ruchu a porovnání s Jičínem, osekání 

navrženého projektu – nepřijatelné snížení atraktivity, následné provozní problémy, hlavně 

rozhodnout hned, výše limitu, problém následné stavby zimního stadionu za provozu koupaliště, 

otázka navýšení limitu o 25 mil. Kč s lehkou rukou a co další investice např. dostavba divadla, 

běžné potřeby Města, chodníky apod., minulé volební období se proinvestovalo 450 mil. Kč, otázka 

mechanismu výběrových řízení a časového rámce, do limitu 150 mil. Kč chybělo 7%, náklady 

příspěvkových organizací, otázka spoluúčasti na dotačních akcích v dalším volebním období, 

situace se nemusí opakovat – vše vede k postupnému zdražení stavebních prací, otázka zmírnění 

kvalifikačních předpokladů, příslib pana Lenera jménem hokejového svazu k finanční pomoci při 

rozjezdu oddílů dětí a mládeže, Klub Věcí veřejných žádá o stavbu koupaliště v Dolánkách – nelze 

stavba starého koupaliště je zdemolována a vymazána z katastru, v zátopové zóně nelze stavět 

budovy, maximálně koupací biotop bez zázemí, na stavbu bylo zpracováno oznámení EIA, diskuze 

nad provozem zimního stadionu v konkurenci okolních měst, zimní stadiony mají i v menších 

městech než je Turnov - Skuteč, Lanškroun, Opočno, Třebechovice, Litomyšl, Moravská Třebová, 

Česká Třebová, úvaha o ceně bazénové vody a jejího množství v budoucnu, při provozování starého 

koupaliště v Dolánkách byla porušena pravidla a došlo k rozlámání bazénového dna, bazény jsou 

v zemi zakopány, diskuze o správné lokalitě pro stavbu a stavu městských objektů, diskuze o limitu 

 

 

přestávka 10 minut 
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ZM schvaluje zahájení výstavby akce „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“ v 

rozsahu – areál koupaliště a zimního stadionu včetně doprovodných staveb s maximálním limitem 

175 milionů bez DPH (a ukládá RM projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele 

stavby. 

(Hlasování:13/6/6) usnesení nebylo přijato 

 

přestávka 5 minut 

 

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.) s maximálním limitem 100 milionů korun a ukládá RM 

projednat a schválit potřebné podklady pro výběr zhotovitele stavby. 

(Hlasování:9/4/11) – usnesení nebylo přijato 

 

přestávka 5 minut 

 

Usnesení ZM č. 289/2014 

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

rozsahu – areál koupaliště a zimního stadionu včetně doprovodných staveb s maximálním limitem 

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

stavby. 

(Hlasování:14/5/6)  

 

 

V Turnově 19. června 2014 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Tomášek        Ivan Kunetka 


