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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 26. 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 

 
Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, ThMgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, 

Eva Kordová, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Tomáš Sláma MSc., Mgr. Otakar Špetlík, František 

Zikuda 

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Host: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

K bodu č. 1 Majetkové záležitosti 

 

Vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce – „Demolice jatek Turnov“ 

Dne 09. 06. 2014 RM na doporučení hodnotící komise schválila návrh č.226/2014 jako 

nejvýhodnější nabídku uchazeče fy.  PMPS Liberec s.r.o., Žitná 136,460 06 Liberec 6 na 

realizaci stavby „Demolice jatek Turnov“ za nabídkovou cenu 352 324 Kč včetně DPH a 

zároveň schválila uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřila starostu jejím 

podpisem. Dne 18. 06. 2014 ve 12:06 hodin jsme obdrželi email od firmy PMPS Liberec s. r 

.o, že odstupuje z výběrového řízení. 

Na základě tohoto rozhodnutí byla oslovena firma MAXI Group s.r.o., Slavníkova 2357/9, 

169 00 Praha 6 – Břevnov (nabídková cena 468 243 Kč včetně DPH), jestli má ještě o 

zakázku nadále zájem. Jednatel firmy MAXI Group s.r.o. pan Ing. Ivo Palouš potvrdil, že 

zájem o zakázku má a je ochoten za nabídkovou cenu realizaci díla provést. Vzhledem ke 

skutečnosti, že uchazeč s druhou nejnižší nabídkovou cenou splnil všechny podmínky 

zadávacího řízení, komise doporučuje uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. 

 

  Usnesení RM č. 270/2014 

RM ruší své usnesení č. 226/2014 z důvodu odstoupení uchazeče PMPS Liberec s.r.o., Žitná 

136, 460 06 Liberec 6a schvaluje jako nejvhodnější nabídku uchazeče druhého v pořadí, tj. 

firmu MAXI Group s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov na realizaci stavby 

„Demolice jatek Turnov“ za cenu 468243,-Kč včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím podpisem. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Výsledek výběrového řízení „Kompostárna bioodpadu Města Turnov“ 

Do výše uvedeného výběrového řízení se přihlásili v daném termínu 4 uchazeči –Ještědská 

stavební společnost, s.r.o., Liberec, C.Bau, s.r.o., Praha, MATEX HK, s.r.o., Hradec Králové 

a agriKomp Bohemia, s.r.o., Brno (viz. návrh na zrušení zadávacího řízení). 
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Komise pro otevření obálek se sešla 11. 6. 2014. Hodnotící komise se sešla tentýž den a 

přistoupila k hodnocení podaných nabídek v pořadí, jak byly doručeny na podatelnu města 

Turnov. Jediným kritériem je nejnižší cena. Kontrolou nabídek bylo zjištěno, že všem 

uchazečům schází v podaných nabídkách v části prokázání kvalifikace čestné prohlášení ve 

vztahu ke spotřební dani, resp. K prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Všichni 

uchazeči byli proto vyzváni k doplnění svých nabídek nejpozději do 19. 6. 2014.  

Hodnotící komise se sešla k dalšímu jednání k posouzení podaných nabídek dne 19. 6. 2014. 

Podrobnou kontrolou nabídek bylo zjištěno, že uchazeč C.Bau, s.r.o., Praha nesplnil 

podmínku ze zadávacího řízení a překročil max. stanovenou cenu veřejné zakázky  Proto 

hodnotící komise tohoto uchazeče vyloučila z výběrového řízení. Další kontrolou nabídek 

bylo zjištěno, že dva uchazeči (agriKomp Bohemia s.r.o., Brno a MATEX, s.r.o., Hradec 

Králové) mají ve svých nabídkách nulové položky. Proto i tyto dva uchazeče hodnotící 

komise vyloučila z výběrového řízení. Na hodnocení zůstala pouze jedna nabídka. Z hlediska 

OPŽP není možné pouze jedinou nabídku akceptovat. Odbor správy majetku navrhuje RM 

zrušit zadávací řízení pro výběrové řízení na stavbu „Kompostárna bioodpadu města Turnov“ 

a vypsat výběrové řízení nové, za stejných podmínek, s jiným termínem plnění. 

 

  Usnesení RM č. 271/2014 

RM ruší zadávací řízení vypsané pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Kompostárna 

bioodpadu města Turnov“. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 272/2014 

RM schvaluje vypsání nového výběrového řízení, zadávací podmínky a návrh smlouvu o dílo 

na dodavatele stavby „Kompostárna bioodpadu města Turnov“. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 273/2014 

RM schvaluje komisi pro otevření obálek výběrového řízení „Kompostárna bioodpadu město 

Turnov“ ve složení Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Zuzana Sedláková, pí. Dagmar Brabcová. Jako 

náhradníky členů komise pro otevření obálek jmenuje RM Ing. Tomáše Hockeho, Ing. 

Miloslavu Šípošovou, pana Jiřího Veleho. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

  Usnesení RM č. 274/2014 

RM schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na akci „Kompostárna bioodpadu města 

Turnov ve složení Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, paní Dagmar Brabcová, Ing. 

Zuzana Sedláková, paní Ludmila Těhníková. Jako náhradníky členů hodnotící komise 

jmenuje RM Ing. Jaromíra Pekaře, pana Karla Jiránka, pana Jiřího Veleho, Ing. Miloslavu 

Šípošovou a paní Stanislavu Syrotiukovou.  

(Hlasování:9/0/0) 

 

„Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu – vypsání výběrového řízení“ 

Paní Dagmar Rakoušová, ředitelka MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, požádala vedení města o 

schválení podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí, na rekonstrukci 

školní zahrady v přírodním stylu při mateřské škole. Její žádosti bylo vyhověno, a proto byla 

zpracována jednoduchá projektová dokumentace. Náklady na její zpracování hradí školka ze 

svého provozního rozpočtu. 

V rámci projektu je řešena revitalizace celé zahrady (má cca 7.354m2) u MŠ a ZŠ Sluníčko. 

Školské zařízení vzdělává vice jak 140 předškoláků a školáků. Cílem projektu je vytvořit 
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zahradu v přírodním duchu u Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, prostor s herními a 

vzdělávacími prvky, které by děti vedly k poznání přírodních záležitostí, vlastní aktivitě, 

tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Cílem paní ředitelky je přírodní zahrada, která bude 

pomáhat rozvíjet zdravé děti i děti s různými typy handicapu předškolního věku.  

Školní zahrada nebyla doposud řešena jako celek, navíc jsou zde umístěny i prvky, které 

neodpovídají platným normám. Proto by měl být využit potenciál zahrady, který nabízí, a 

přizpůsobit jí potřebám vzdělávaných dětí.  Žádost o dotaci byla podpořena z OPŽP. Do 11. 9. 

2014 však musí být odeslány veškeré dokumenty poskytovateli dotace, aby vydal Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Pokud nebude termín dodržen, můžeme o přidělenou dotaci přijít. Na 

vyhlášení a vyhodnocení výběrové řízení na dodavatele a shromáždění všech dalších 

relevantních dokumentů je méně než tři měsíce. Na zahradě jsou i herní prvky pořízené z 

dotace, tzv. Norských fondů. Ty budou začleněny do celé koncepce zahrady a nebudou nijak 

upravovány nebo měněny. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 1.940.000 Kč včetně 

DPH. Z toho činí cca 70.000 Kč včetně DPH autorský a technický dozor, a dále náklady na 

dopracování projektu (výkresy + položkový rozpočet pro výběrové řízení). Je možné získat až 

90% dotaci z uznatelných nákladů. Podíl města by činil cca 250.000 Kč.  

 

  Usnesení RM č. 275/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na projekt „Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v 

přírodním stylu“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a schvaluje hodnotící 

komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Otakar Špetlík, Mgr. Martin Féna, Dagmar 

Rakoušová, Jindřich Zeman Dis. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Waldorfská mateřská škola Turnov – jednací řízení bez uveřejnění 

V průběhu stavby se vyskytly vícepráce a méněpráce. Vícepráce jsou nezbytné pro dokončení 

stavby. K navýšení ceny veřejné zakázky dojde, přestože některé práce nebyly nakonec 

realizovány, což jsou méně práce. Vícepráce: Jedná se o navýšení délky oplocení, změnu 

svítidel, změnu výztuže betonového základu, změnu skel oken a dveří (z klasických na 

bezpečnostní) a další drobné práce. V rozpočtu města jsou tyto prostředky obsaženy.   

Pro splnění podmínek zákona o veřejných zakázkách bylo vypsáno jednací řízení bez 

uveřejnění (dále jen JŘBÚ) na vícepráce.  

 

Rekapitulace výdajů na stavební práce: 

Celková cena dle smlouvy o dílo                                          20.979.704,19 Kč včetně DPH 

Vícepráce                                                          540.482,00 Kč včetně DPH 

Méněpráce (stavba)                                                               -1.403.561,00 Kč včetně DPH 

Méněpráce (nábytek)                                                                 883.052,00 Kč včetně DPH   

Celkem                                                                                  20.116.624,50Kč včetně DPH 

 

  Usnesení RM č. 276/2014 

RM schvaluje výsledky jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, 

neobsažené ve smlouvě o dílo pro akci „Waldorfská mateřská škola Turnov“ a ukládá 

starostovi, Ing. Tomáši Hockemu, uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Brex, 

spol. s. r. o. v hodnotě díla 446.679 Kč bez DPH (540.482 Kč včetně DPH). 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059 – jednací řízení bez uveřejnění 

V průběhu stavby se vyskytly vícepráce a méněpráce. Vícepráce jsou nezbytné pro dokončení 

stavby. K navýšení ceny veřejné zakázky však nedojde, protože některé práce nebyly nakonec 
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realizovány, což jsou méněpráce. Vícepráce: jedná se o změnu velikosti a dozdění jednoho 

okna, montáž jednoho zvonkového pole, montáž (začišťovacích) lišt a prostup střechou pro 

VZT na střeše. V rozpočtu města jsou tyto prostředky obsaženy.   

 

Rekapitulace výdajů na stavební práce: 

Celková cena dle smlouvy o dílo          5.740.967,71 Kč včetně DPH 

Vícepráce                                                                                   61.886,06 Kč včetně DPH 

Méněpráce (informativně)                                                     -326.000,00 Kč včetně DPH 

Celkem                                                                                  5.476.853,77 Kč včetně DPH 

 

  Usnesení RM č. 277/2014 

RM schvaluje výsledky jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, 

neobsažené ve smlouvě o dílo pro akci „Realizace úspor Realizace úspor energie vZŠ Turnov, 

Alešova čp. 1059“ a ukládá starostovi, Ing. Tomáši Hockemu, uzavřít dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo se společností Spiders, s.r.o. v hodnotě díla 51.145,50 Kč bez DPH (61.886,06 

Kč včetně DPH). 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov 

Na jednání zastupitelstva města dne 12. 6.2 014 bylo usnesením ZM č. 289/14 rozhodnuto 

pokračovat v realizaci Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov. Městská 

sportovní Turnov s.r.o. ve spolupráci s městem připravila v souladu s usnesení ZM podklady 

pro nové vypsání významné nadlimitní veřejné zakázky na Sportovní a rekreační areál 

Maškova zahrada Turnov. Součástí dokumentů pro zadání této zakázky jsou mimo jiné i 

zadávací dokumentace, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a smlouva o dílo. Zakázku 

budeme administrovat se společností Compet consult s.r.o. za úhradu ve výši 90 tis. Kč bez 

DPH 

 

  Usnesení RM č. 278/2014 

Rada města ve funkci valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV s.r.o. ukládá 

jednateli vypsat veřejnou zakázku a schvaluje Zadávací dokumentaci, Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a Smlouvu o dílo pro významnou nadlimitní veřejnou zakázku „Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada Turnov“. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

K bodu č. 2 Záležitosti OŠKS 

Stav přijímání dětí do MŠ 

Do MŠ v Turnově bylo přijato: 167 dětí (149 trvale bytem Turnov, 18 trvale bytem mimo 

Turnov z nich 12 sourozenců a 6 ze zdravotních důvodů). U mimoturnovských se jedná 

především o děti, které se účastní péče v logopedických třídách (nadměstská funkce), event. 

sourozenci. Do MŠ v Turnově nebylo přijato: 54 dětí (31 trvale bytem Turnov, 23 trvale 

bytem mimo Turnov). Všechny děti trvalé bytem Turnov jsou netříleté! 

 

Možná řešení: 

- Rozšířit kapacitu prostřednictvím zřízení nové MŠ – nedoporučujeme – administrativně a 

časově náročné zcela nereálné, aby mohlo být realizováno od září 2014. Jinak finančně 

náročné.  

- Rozšířit kapacitu prostřednictvím zřízení detašovaného pracoviště jedné z MŠ 

- Ponechat stávající stav 
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Doporučení odbor školství, kultury a sportu:  

Ponechat stávající stav MŠ a počet oddělení z důvodu předpokládaného vysokého počtu 

předškoláků ve školním roce 2015/2016 a doporučení ředitelkám MŠ v novém roce zcela 

zastavit přijímání neturnovských dětí. Doplňující poznámkou je pak skutečnost, že volná 

místa jsou v MŠ Mírová (objekt MŠ je na Chutnovce) a MŠ Svijanský Újezd. 

 

  Usnesení RM č. 279/2014 

RM vzala na vědomí informace o stavu přijímacího řízení na mateřských školách pro školní 

rok 2014/2015. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

 

 

V Turnově 27. června 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Otakar Špetlík      Ing. Jaromír Pekař 

  místostarosta         místostarosta 

 

       

 


