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Zápis z  9 jednání rady města Turnov 

ze dne 6.5.2015 
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. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, 

František Zikuda 

 

Omluveni: Eva Kordová           

 

Nepřítomni: --- 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Kompostárna bioodpadu, město Turnov, JŘBÚ 
 

Rozprava:       Na základě výběrového řízení je v současné době firmou agriKomp Bohemia, s.r.o., 

Střelice realizována stavba kompostárny bioodpadu. V průběhu stavby se vyskytly vícepráce a 

méněpráce. Vícepráce jsou nezbytné pro dokončení stavby. Z hlediska zákona o zadávání veřejných 

zakázek č. 137/2006 (dále jen zákon) se jednalo o zakázku nad 10 mil. Kč, u které bylo použito otevřené 

řízení. Cena díla z výběrového řízení je 13 397 133,40 vč. DPH. 

K navýšení ceny veřejné zakázky dojde, přestože některé práce nebyly nakonec realizovány, což jsou 

méněpráce. Vícepráce jsou: větší objem bourání betonových konstrukcí, větší objem drcení betonů, 

sanace pláně (provápnění), nová kanalizační šachta, změna typu osvětlení, rozšíření vstupní brány, 

výměna podloží u tekoucí trubky. 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. Firma agriKomp Bohemia, s.r.o. byla vyzvána k předložení nabídky na vícepráce. 

Do 21.4.2015 předložila firma oceněný výkaz výměr, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a doložila 

doklady k prokázání kvalifikace. Cena víceprací je vyčíslena na částku 530 942,-Kč vč. DPH. Hodnotící 

komise konstatovala, že považuje nabídku z hlediska ceny a rozsahu dodatečných stavebních prací za 

akceptovatelnou, a že byly splněny všechny podmínky pro zadání zakázky v rámci jednacího řízení bez 

uveřejnění. Komise doporučuje uzavřít dodatek č.1 smlouvy na dodatečné stavební práce s uchazečem 

agriKomp Bohemia, spol. s r.o., Střelice. 

Méněpráce jsou ve výši 247 525,-Kč vč. DPH. 
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Rekapitulace výdajů na stavební práce: 

Celková cena dle smlouvy o dílo                                              13 397 133,40 Kč včetně DPH 

Vícepráce                                                                                    530 942,00 Kč  včetně DPH 

Méněpráce                                                                                 -247 525,00 Kč  včetně DPH 

Celkem                                                                                     13 680 550,40 Kč  včetně DPH       

 
 

usnesení RM č. 212/2015 

RM schvaluje  

výsledky jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, neobsažené ve smlouvě o 

dílo pro akci " Kompostárna bioodpadu - město Turnov" a zároveň  pověřuje starostu města  

podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností agriKomp Bohemia, s.r.o., Střelice v 

hodnotě díla 438.795,-Kč bez DPH (530.942,- Kč vč. DPH). 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  

V Turnově dne 13. května 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       starosta              místostarostka 


