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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 25. září 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, MUDr. Martin Hrubý, Eva Kordová, Ing. Jaromír Pekař, 

Ing. Tomáš Sláma, MSc., Mgr. Otakar Špetlík, František Zikunda 

  

Nepřítomni: ThMgr. Ondřej Halama, Karel Jiránek 

  

Omluveni: ThMgr. Ondřej Halama, Karel Jiránek 

 

 

K bodu č. 1 

Náves Mašov - stavební úpravy 

Při provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy - náves Mašov “, kterou provádí firma 

SaM - silnice a mosty Česká Lípa za vysoutěženou cenu 5 408 897,00 Kč s DPH se v průběhu 

stavebních prací vyskytly okolnosti, které nebylo možné předpokládat. 
Vícepráce: v trase dešťové kanalizace se při provádění výkopů objevily překážky, jednalo se především o 

výškové položení vodovodních a plynovodních přípojek a další neznámé kanalizační potrubí (nebylo v 

zákresu správců inženýrských sítí), které bylo zapotřebí napojit a zaplnit tak, aby nemohlo dojít k 

případnému propadu, oproti projektu byla řešena jako vícepráce demolice sušáku na požární hadice, který se 

po pokácení zeleně stal nežádoucí dominantou prostoru, jednomadlové zábradlí okolo požární nádrže 

sloužící na sušení hadic, přeložka nadzemního vedení Telefonica O2 do podzemních chrániček (vyvolaná 

investice), zvětšení vjezdu u hasičské zbrojnice pro zajíždění vozíku dobrovolných hasičů, rozšíření ploch u 

čp. 141 (řešeno s majitelem), zpevnění cesty nad hasičkou zbrojnicí - asfaltový recyklát - (splavování 

stávajícího povrchu na novou dlažbu). 

Méněpráce: zmenšení upravovaných ploch směrem k ulici Na Stráni, dodávka hodin, vodovodní přípojky pro 

pítko a další drobnosti. 

Generální dodavatel požaduje prodloužení termínu o 21 dní, tedy do 21. října 2014. 
 

     Usnesení RM č. 390/2014 

RM schvaluje prodloužení termínu do 14.10.2014 a vícepráce v celkové výši 105.900 Kč vč. DPH 

(cena se může na základě kontroly TDI mírně lišit)  na stavební akci – „Stavební úpravy - náves 

Mašov “.  

RM pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy o dílo na tyto práce. 

(Hlasování:6/0/1) 
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K bodu č. 2 

Výsledek výběrového řízení kompostárna Turnov 

Odbor správy majetku vypsal dle zákona o veřejných zakázkách nové zadávací řízení pro výběrové 

řízení na dodavatele stavby „Kompostárna bioodpadu - Město Turnov“.  

Přehled přihlášených dodavatelů a nabídkových cen: 

1. agriKomp Bohemia, s.r.o., Střelice.................  nabídková cena 13.397.133,40,-Kč vč. DPH 

2. Ještědská stavební společnost, s.r.o., Liberec.......nabídková cena 15.216.594,-Kč vč. DPH 

3. Speciální stavby Most, s.r.o., Most...................... nabídková cena 15.275.274,-Kč vč. DPH 

Kompostárna se začne stavět v říjnu 2014 a pravděpodobné ukončení projektu bude v prosinci 

2014, v případě špatného počasí na jaře 2015 (zásadní je provozní období obaloven). 

Financování: městský fond Eko-Kom 6 mil. Kč, dotace SFŽP 4,8 mil. Kč, zbytek z rozpočtu města. 
 

     Usnesení RM č. 391/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče agriKomp 

Bohemia, s.r.o., Střelice u Brna na realizaci stavby "Kompostárna bioodpadu - Město Turnov" za 

cenu 13.397.133,40Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

K bodu č. 3 

Čerpání rezervního fondu 

Žádost ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, okres Semily o čerpání rezervního fondu do 

výše 250.000,- Kč na financování rekonstrukce nové učebny, čištění kanalizace a opravu osvětlení a 

podlahové krytiny ve školním klubu. 
 

     Usnesení RM č. 392/2014 

RM schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, 28. října 

18, okres Semily do výše 250.000,- Kč na rekonstrukci nové učebny, čištění kanalizace, opravu 

osvětlení a podlahové krytiny ve školním klubu. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

K bodu č. 4 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov -  hodnotící komise na technický dozor 

investora 

Dne 3.10.2014 skončí podávání nabídek na generálního dodavatele stavby na výstavbu Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada Turnov. Proto dne 24.9.2014 odbor správy majetku vypsal 

výběrové řízení  na technický dozor investora pro tuto stavební akci. Podání nabídek na výběrové 

řízení bude ukončeno dne 10.10.2014 v 9 hodin. Následně pak od 10 hodin proběhne otevírání 

obálek a hodnocení nabídek. 
 

     Usnesení RM č. 393/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje návrh komise pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek na technický dozor investora pro stavební akci Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada Turnov ve složení: 

Mgr. Otakar Špetlík, Karel Jiránek, Jiří Vocásek, Jiří Vele, Pavel Mikeš a jako náhradníky: 

Ing.Jaromír Pekař, Tomáš Hudec, Ludmila Těhníková, Jindřich Zeman, Robert Havlín. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 5 

Centrální park - otázka příjezdu k nemovitostem - pravidla 

Na základě obhlídky parku v jarních měsících roku 2014, při kterém bylo zjištěno velké poškození 

parku, došlo vedení města k rozhodnutí o fyzickém omezení průjezdu parkem. Na základě tohoto 

rozhodnutí byly v prostoru U Žluté ponorky instalovány ocelové sloupky a jeden sloupek sklopný 

se zámkem. V prostoru od náměstíčka Na Sboře je tato zábrana instalována již delší dobu, kromě 

toho v této chvíli brání průjezdu i dva betonové květníky.  
 

Návrh pravidel pro vstup motorových vozidel do centrálního parku: 

- vstup do parku mají správa a obsluha parku - Městská policie, odbor správy majetku, Technické 

služby, správce městské zeleně (t.č. Marius Pedersen), majitelé a nájemníci sousedících parcel mají 

vstup do parku 4x do roka zdarma  

- mimo výše uvedené je zpoplatněn 50,- Kč/vjezd  

- majitelé a nájemníci sousedících parcel si budou vyzvedávat klíč na služebně městské policie oproti 

podpisu a vratné záloze 200Kč a následně jej budou bezodkladně vracet  

- zvláštní režim u firmy pana xxxxx a vinotéky pana xxxxxxx: p. xxxxx bude vlastnit svůj klíč 

opravňující jej k vjezdu 2x týdně (úterý a čtvrtek mezi 6. a 9. hodinou) za paušál 5000,-Kč/rok, p. xxxxx 

bude vlastnit svůj klíč opravňující jej k vjezdu 2x měsíčně (večerní a noční hodiny, dle závozu vína) za 

paušál 1000,-Kč/rok 

- maximální tonáž nákladních vozů je 3,5t, případné výjimky stanovuje odbor správy majetku 

- evidenci o vstupu do parku provádí městská policie, akce v parku povoluje odbor správa majetku MÚ 

a městskou policii informuje o konání a průběhu této akce  

- při vjezdu do parku jsou řidiči povinni chovat se zvláště ohleduplně k chodcům, nevjíždět na zeleň a 

šetřit městský mobiliář  
 

     Usnesení RM č. 394/2014 

RM souhlasí s omezením vjezdu do centrálního parku pro motorová vozidla a schvaluje navržená 

pravidla. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

K bodu č. 6 

Nákup her v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – výsledek VZ 

Vzhledem k tomu, že předmět zakázky byl specifikován velmi široce a bylo by nereálné ho 

vysoutěžit u jednoho dodavatele, byla veřejná zakázka na nákup didaktických a kompenzačních 

pomůcek, učebnic a textů v rámci projektu nakonec rozdělena do dvou: 

1. Nákup publikací a her (část A: publikace, část B: hry) - žádný uchazeč nepodal nabídku, proto 

byla rozdělena na dvě samostatné veřejné zakázky: Nákup her, Nákup publikací (byla navýšena 

cena u každé z nich asi o 10%, a také položky, které nejsou dlouhodobě dostupné na trhu). 

2. Nákup pomůcek (veřejná zakázka byla vypsána pod názvem Nákup didaktických a 

kompenzačních pomůcek v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost). 

Limit zakázky zůstane zachován (dle Směrnice verze 49.11, č. IV od 400 tis. Kč do 2 mil. Kč 

bez DPH). V rámci zakázky na nákup her bylo osloveno emailem 7 firem a zveřejněno výběrové 

řízení na webu. Byla doručena 1 nabídka. 
 

     Usnesení RM č. 395/2014 

RM souhlasí s udělením výjimky ze směrnice města Zásady a postupy k zadávání zakázek městem 

Turnov, verze 49.11 na uzavření kupní smlouvy na nákup her od firmy Petr Šonský – Šopi, Žižkova 

714, 511 01 Turnov, ve výši 241.232 bez DPH (291.891 včetně DPH), z důvodu dosažení cílů 

projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost a v souladu s Příručkou pro příjemce finanční 

podpory z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8. 

(Hlasování:7/0/0) 



4 Zápis Rady Města Turnov 25.9.2014 

 

K bodu č. 7 
Nákup publikací v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – výsledek 

výběrového řízení 

V rámci zakázky na nákup publikací bylo osloveno emailem 7 firem a zveřejněno výběrové řízení 

na webu. Do tohoto data nebyla doručena žádná nabídka. 
 

     Usnesení RM č. 396/2014 

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

projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ z důvodu, že nepodal nabídku žádný uchazeč. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

     Usnesení RM č. 397/2014 

RM souhlasí s udělením výjimky ze směrnice města Zásady a postupy k zadávání zakázek městem 

Turnov, verze 49.11 na přímý nákup publikací z důvodu dosažení cílů projektu Vytváříme 

podmínky pro školní úspěšnost a v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z 

Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8. 

(Hlasování:7/0/0) 
 

K bodu č. 8 

Schválení výsledku VŘ: Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa 

Projekt zahrnuje výsadbu zeleně v okolí dopravního terminálu a tržnice a výsadbu zeleně na školní 

zahradě MŠ v ulici 28. října.   

Výzva k podání nabídky byla zaslána 6 uchazečům a zveřejněno výběrové řízení na webu.  

Zadavatel přijal do konce soutěžní lhůty 2 nabídky podané v listinné podobě. Žádný ze zájemců se 

písemně ani jinak neomluvil z další neúčasti. Obě podané nabídky prošly kontrolou úplnosti 

nabídek. Z předložených nabídek nebyla vyřazena žádná nabídka. Jeden uchazeč byl vyzván k  

doplnění chybějících údajů. Vzhledem k tomu, že všechny chybějící údaje nedodal, byl komisí 

vyřazen. Zůstal pouze jediný uchazeč. 
 

     Usnesení RM č. 398/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče PETR 

VYKRUT – zahradní služby, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, na realizaci akce 

„Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa“ za cenu 956 264,21 Kč včetně DPH a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 

V Turnově dne 26. září 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Ing. Jaromír Pekař 

      starosta             místostarosta 


