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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 3. listopadu 2014 

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

Jiránek, Eva Kordová, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Otakar Špetlík, František 

Zikuda 

  

Nepřítomni: Ing. Tomáš Sláma, MSc.    

  

Omluveni: Ing. Tomáš Sláma  

 

Hosté:    Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník) 

 

 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
K bodu č. 1 

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

Na začátku září 2014 byla vypsána soutěž na nákup publikací. Předpokládané plnění 180 tis. Kč bez 

DPH. Bylo osloveno 6 firem, bylo vyvěšeno na webu, termín pro doručení nabídek byl stanoven do 

29.10.2014 do 16.00 hodin. Do tohoto data byla doručena pouze jedna nabídka: Alena Radoušová - 

Kniha Českého ráje, Hluboká 280, 511 01 Turnov. 

   

Usnesení RM č. 584/2014 

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

Turnov, verze 49.11 na přímý nákup publikací od uchazeče Alena Radoušová – Kniha Českého 

ráje, Hluboká 280, 511 01 Turnov za cenu 184 956 Kč včetně DPH (160.831,97 Kč bez 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. Zdůvodnění výjimky: výběrové řízení bylo opakováno, do posledního výběrového řízení se 

přihlásil pouze jeden uchazeč (směrnice požaduje dva uchazeče). 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Záležitosti kanceláře tajemníka 
K bodu č. 2 

Mzdy na Městském úřadě Turnov od 1.11.2014 

Nařízení vlády nás nutí změnit náš stávající legální platový systém na celém úřadě. Pak je na 

zvážení, zda neudělat nové zařazení, neupravit osobní ohodnocení jako součást nového platového 

systému, který je tímto plošným nařízením vyvolán. Je nutná porada s právníkem na pracovní 

právo, aby bylo vše v souladu s legislativou ČR.  
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Usnesení RM č. 585/2014 

RM pověřuje tajemníka úřadu na základě právní analýzy nově zařadit pracovníky Městského úřadu 

Turnov do nového platového systému včetně případné reorganizace struktury úřadu na základě 

nařízení vlády č. 224/2014 s termínem do konce listopadu 2014 a předložit ke schválení RM. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Záležitosti Městské sportovní Turnov, s.r.o. 
K bodu č. 3 

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov, výsledek výběrového řízení 

Městská sportovní Turnov s.r.o. vypsala na základě usnesení ZM č. 289/2014 ze dne 12. 6. 2014 

veřejnou zakázku na realizaci stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov". 

Zakázka byla zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek 16. 7. 2014 a dne 3.10.214 v 11,00 hod. 

proběhlo veřejné otevírání obálek. Následně byla svolána hodnotící komise, která podrobně 

prostudovala a projednala jednotlivé nabídky a doporučuje zadavateli, aby schválil jako 

nejvhodnější a s nejnižší nabídkovou cenou nabídku sdružení firem "Společnost - SYNER + BAK".

      

 
Pořadí uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny 

1. 

Společnost SYNER + BAK 
(SYNER, s.r.o. a BAK 
stavební společnost, a.s.) 

IČ: --- (482 92 516, 
284 02 758) 

sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 

Nabídková cena bez 
DPH: 

= 175.136.374,- Kč 

2. 

Bielskie Przedsiebiortwo 
Budownictwa 
Przemyslowego, 
organizační složka 

IČ: 486 83 396 sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy 

Nabídková cena bez 
DPH: 

= 175.632.456,27 Kč 

3. 

EUROVIA CS, a.s. IČ: 452 74 924 sídlo: 
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město 

Nabídková cena bez 
DPH: 

= 176.591.875,- Kč 

4. 

POHL cz, a.s. IČ: 256 06 468 sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

Nabídková cena bez 
DPH: 

= 176.802.078,60 Kč 

5. 

OHL ŽS, a.s. IČ: 463 42 796 sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří 

Nabídková cena bez 
DPH: 

= 176.999.999,- Kč 

 

Uchazeči vyloučení z účasti v zadávacím řízení 

1. SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599 sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice 

Uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem a ZVZ. 
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Usnesení RM č. 586/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje jako nejvhodnější 

nabídku na realizaci stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov " sdružení firem 

"Společnost SYNER +- BAK" za nejnižší nabídkovou cenu ve výši 175 136 374,- Kč bez DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

     Usnesení RM č. 587/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s.r.o. pověřuje jednatele společnosti 

podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada 

Turnov" se sdružením firem "Společnost SYNER + BAK". 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 4 

Mobilní kluziště - prodej 

V návaznosti na probíhající postup v akci Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada je nutné 

rozumně naložit se stávajícím mobilním kluzištěm. Jistě se najdou zájemci o koupi, ať už z Polska 

(Jawor), či některé z našich měst (některé pozitivní signály jsou již zaznamenány). Za tohoto 

předpokladu je nutné se na tuto akci dostatečně připravit, provést znalecký odhad a poté stanovit 

minimální prodejní cenu.  

 

Usnesení RM č. 588/2014 

RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s.r.o. ukládá jednateli nechat zpracovat 

znalecký odhad mobilního kluziště včetně součástí, na jehož základě bude následně stanovena 

minimální prodejní cena a mobilní kluziště bude nabídnuto k prodeji. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

V Turnově dne 5. listopadu 2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

       starosta            místostarosta 

 

 

 


