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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 28. srpna 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,  

Ing. Tomáš Sláma, MUDr. Martin Hrubý 

 

      

   

Nepřítomni: Eva Kordová, Karel Jiránek, ThMgr. Ondřej Halama       
   

Omluveni: Eva Kordová, Karel Jiránek, ThMgr. Ondřej Halama       
 

Hosté:    Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 
 

 

K bodu č. 1 

Nákup IT vybavení a software v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – 

výsledek VZ 
Do uvedeného projektu je zapojeno celkem 13 obcí regionu Turnovska a 16 základních škol a bude 

realizován do června 2015. Na realizaci projektu byla získána dotace ve výši téměř 7,5 mil. Kč, což 

pokryje veškeré náklady. V rámci projektu bude pořízeno také IT vybavení a software (16 ks notebooků, 

80 ks a SW na tablety - výukový program), které jsou součástí tohoto výběrového řízení. Vše bude 

rozděleno mezi zapojené školy. Celkem bylo osloveno 7 firem, nabídku podalo 12 firem v rozmezí 

563 920 Kč až 707 360 Kč. Je nutné posuzovat servisní podmínky. 
 

Usnesení RM č. 339 /2014 

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nákup IT vybavení a software 

v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ firmu M Computers, s.r.o., B. 

Smetany 206, 380 01 Dačice, IČ: 27675645, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 563 920,00 

Kč bez DPH (682.343,20 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

(Hlasování:5/0/0) 
 

 
 

K bodu č. 2 

Prodloužení pronájmu restaurace a roubenky na Šetřilovsku 
Odbor správy majetku vyhlásil na základě žádosti nájemkyně pronájem restaurace a roubenky na 

Šetřilovsku - čp. 904 a čp. 389 v ul. Alej legií, Turnov na dobu určitou 90 dní. Cena za pronájem byla 

dohodnuta na 15 000,- Kč za měsíc. Nájemkyně požádala o posunutí termínu úhrady za prodej 

nemovitosti a tím také o prodloužení pronájmu. Dle zákona o obcích (§ 39 odst. 3) je možno bez 

vyhlášení uzavřít pronájem na dobu kratší než 30 dní.  
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     Usnesení RM č. 340/2014 

RM schvaluje pronájem restaurace a roubenky na Šetřilovsku - čp. 904 a čp. 389 v ul. Alej legií, 

Turnov pro paní xxxxxxxxxxxxx za cenu 15 000,- Kč za měsíc na dobu max. 29 dní  v případě, že  

ZM dne 28.8.2014 schválí  paní xxxxxxxxxxx prodloužení termínu úhrady za prodej  nemovitostí 

na Šetřilovsku. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

K bodu č. 3 

Nákup publikací a her v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost - výsledek VZ 
Mělo být nakoupeno: 16 ks pomůcka Klokanův kufr - určeno do každé zapojené školy, 16 ks „balíčků 

pomůcek“ na doporučení speciálních pedagogů a psychologů dle konkrétních potřeb zapojených žáků. 

Celkem bylo osloveno emailem ve veřejné zakázce Nákup publikací a her 12 firem, ale bohužel žádná 

nepodala nabídku.  Bohužel se ukázalo jako nereálné vysoutěžit tak rozdílný předmět zakázky. Navíc se 

zjistilo, že pomůcka Klokanův kufr není vhodná pro základní školy. Proto bude nahrazena jinou 

pomůckou. Veřejná zakázka na nákup didaktických a kompenzačních pomůcek, učebnic a textů v rámci 

projektu byla nakonec rozdělena do dvou:  

1. Nákup publikací a her (část A: publikace, část B: hry)  

2. Nákup pomůcek (specifikace se připravuje, veřejná zakázka bude vypsána na začátku září) 

 

Usnesení RM č. 341/2014 

RM ruší zadávací řízení vypsané jako veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup publikací a her v 

rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ z toho důvodu, že nepodal nabídku 

žádný uchazeč. 

(Hlasování:6/0/0) 

Usnesení RM č. 342/2014 

RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup publikací v rámci projektu 

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Otakar 

Špetlík, Mgr. Martin Féna, Mgr. Jan Voňavka, Mgr. Martina Melíšková, Ing. Tomáš Kysilka. 

(Hlasování:6/0/0) 

Usnesení RM č. 343/2014 

RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup her v rámci projektu Vytváříme 

podmínky pro školní úspěšnost“ a schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Otakar Špetlík, Mgr. 

Martin Féna, Mgr. Jan Voňavka, Mgr. Martina Melíšková, Ing. Tomáš Kysilka. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

K bodu č. 4 

Schválení dodatku č.1 na akci "MŠ Zborovská - rekonstrukce sociálního zařízení" 
Po odstoupení firmy Lomnická stavební z rozestavěné stavby byla na základě usnesení RM č. 328/2014 

uzavřena smlouva o dílo s firmou APM stavební s. r.o. Termíny a celková cena díla zůstaly dle původní 

smlouvy. Během postupu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které projekt nepředpokládal a které 

bylo potřeba provést. Jednalo se o výměnu rozvodů vody v podlaze v celém rekonstruovaném přízemí 

včetně výměny ležaté kanalizace. Vzlínající vlhkostí od prasklého vodovodního potrubí bylo také 

poškozeno dřevěné obložení, které bylo nutné demontovat a osekat porušenou omítku. Navíc byly SDK 

konstrukcí zakryty stávající rozvody topení a vody v šatně, z důvodu bezpečnosti byly zaměněny 

některé prosklené dveře za plné a zvětšena plocha maleb po demontovaném obložení stěn. Rozsah 

těchto prací byl vyčíslen dodavatelem na 330 880 Kč s DPH (částka se může ještě po kontrole TDI 
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mírně změnit). Původní termín dokončení 22.8.2014 se mění na 29.8.2014. Vícepráce budou převážně 

hrazeny z finančních prostředků, které vznikly méně pracemi a úsporami při výběrovém řízení na 

dodavatele. 

Usnesení RM č. 344/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 na akci „MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálního zařízení“ s 

firmou APM stavební s. r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

K bodu č. 5 

Schválení dodatku č.1 na akci: "MŠ Zborovská - venkovní úpravy" 
Z rozhodnutí RM byla podepsána smlouva s firmou ESCO stavební společnost s.r.o., z Jičína za 

nabídkovou cenu 532 715,-Kč vč. DPH. Během postupu prací bylo dohodnuto provést ještě některé 

další úpravy, které projekt neřešil: úprava terénu pod 3 schodišti - kačírek, úprava obrubníků u 

venkovních dlažeb, nové přeložené schodiště, část obrubníků u venkovní přístupové rampy byla 

nahrazena palisádami, bylo rozhodnuto vyměnit zábradlí v přízemí, u kterého se po odkrytí zjistilo, že je 

již značně zkorodované.  Na základě požadavku paní ředitelky bude navíc opravena dlažba a betony u 

pískoviště a z bezpečnostních důvodů bude oplocena část travnaté plochy na zahradě. Tyto práce byly 

předběžně vyčísleny na 156 290 vč. DPH, tato částka se může ještě po kontrole TDI mírně změnit. 

Původní termín dokončení 29.8.2014 se nemění. Vícepráce budou převážně hrazeny z finančních 

prostředků, které vznikly méně pracemi a úsporami při výběrovém řízení na dodavatele. 

 

Usnesení RM č. 345/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou  ESCO stavební společnost s.r.o., 

Jičín na realizaci stavby „MŠ Zborovská – venkovní úpravy“ a zároveň pověřuje starostu  podpisem 

tohoto dodatku 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

K bodu č. 6 

Schválení dodatku č.1 na akci: "Stavební úpravy v ZŠ Alešova" 
Firma Instav provádí rekonstrukci hygienického zázemí a jídelny v ZŠ Alešova. Po dohodě s vedením 

školy bylo dohodnuto vyměnit radiátory a dveře v hygienickém zázemí za nové. Na základě požadavku 

paní učitelek bylo přistoupeno v předstihu i ke zřízení dvou nových dveří tak, aby byl umožněn přístup 

do kabinetů přímo z chodby. S tímto se původně počítalo až v příštím roce v rámci vnitřních úprav v 

této škole. Předběžné vyčíslení nákladů dodavatelem je 109 273 Kč vč. DPH. Tato částka se může ještě 

po kontrole TDI mírně upravit. Původní termín dokončení 20.8.2014 se mění na 22.8.2014. Vícepráce 

budou převážně hrazeny z finančních prostředků, které vznikly méněpracemi a úsporami při výběrovém 

řízení na dodavatele. 

     Usnesení RM č. 346/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo s firmou INSTAV stavební práce, s.r.o. na 

realizaci stavby „Stavební úpravy v ZŠ Alešova“ a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto 

dodatku. 

(Hlasování:6/0/0) 
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K bodu č. 7 

Schválení dodatku č.1 na akci: "Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a 

konzervace jižního zdiva pod vyhlídkou" 
Z rozhodnutí RM byla uzavřena smlouva s firmou REOPA s.r.o. z Liberce za nabídkovou cenu  

1 490 226,- Kč vč. DPH. V průběhu stavby se zjistilo, že líc tarasní zdi je menšího rozsahu, než 

předpokládal projekt, proto zde dojde k méně pracím v částce 272 567,- Kč bez DPH. Tato částka se 

použije na opravu spárování a konzervaci zdiva vpravo vedle vyhlídky a konzervaci zdiva Nového 

paláce v místě vstupu na půdu (nabídková cena je 115 749,- Kč bez DPH). Zbývající částka se použije 

na obnovu a stabilizaci vnitřního pískovcového zdiva, které je zase většího rozsahu, než předpokládal 

projekt, a to vše za předpokladu souhlasu Ministerstva kultury. Důvodem je především dočerpání 

dotačního titulu Ministerstva kultury. Cena díla se nebude měnit, termín dokončení se posune do 

17.10.2014. 

 

Usnesení RM č. 347/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou REOPA, s.r.o. na realizaci stavby 

„Zajištění a konzervace torza tarasní zdi pod 3. skalním blokem a konzervace jižního zdiva pod 

vyhlídkou“  a zároveň pověřuje starostu  podpisem tohoto dodatku. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

K bodu č. 8 

Schválení dodatku č.1 na akci: "Úprava kaple - náves Mašov, Turnov" 
Z rozhodnutí RM byla podepsána smlouva s firmou DURANGO, s.r.o. z Liberce za sjednanou částku    

294 817 Kč vč. DPH. Během průběhu stavebních prací se objevily některé nečekané okolnosti, které vedou k 

navýšení ceny. Jedná se o nezbytnost podchycení betonového schodiště betonovými patkami, očištění a 

hydrofobizace soklu, složitější výmalby interiéru po sejmutí novodobých maleb (linky kolem vitrážových 

oken, linky na šikmé části stropu, kříž nad místem oltáře, zlaté hvězdy na stropě kaple), rozsáhlejší opravy 

fasády věže po postavení lešení.  Tyto vícepráce jsou v celkové částce 95 943Kč vč. DPH. Tato částka se 

může ještě po kontrole TDI mírně upravit. Vícepráce budou převážně hrazeny z finančních prostředků, 

které vznikly méně pracemi a úsporami při výběrovém řízení na dodavatele. Původní termín dokončení 

8.8.2014 se mění na 8.9.2014 (vyvolaný souběh prací s akcí “Stavební úpravy návsi Mašov“, kde se 

začalo se později) 

 

Usnesení RM č. 348/2014 

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou DURANGO, s.r.o.,  Liberec na 

realizaci stavby "Úprava kaple - náves Mašov, Turnov" a zároveň pověřuje starostu  podpisem 

tohoto dodatku. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

V Turnově dne 4. září 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

        starosta               místostarosta 

 


