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Předkládá: Mgr. Jana Svobodová 
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Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Martina Marková 
 
Předložení materiálu uloženo: 
 
Přílohy:  
1. žádost o dotaci TJ Sokol Turnov 26. 4. 2021, dopis starosty města 21. 5. 2021, dopis starosty 

jednoty 3. 6. 2021,  
2. položkový rozpočet projektu (doplnění žádosti ze dne 30. 9. 2021),  
3. vyjádření starosty jednoty 11. 10. 2021 
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

- zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
 
Projednáno:  v Radě města Turnov dne 24. 6. 2021 
  ve výboru pro sport dne 14. 7. 2021 a dne 22. 9. 2021 
  v Radě města Turnov dne 6. 10. 2021 
   
Vztah k rozpočtu města:  1,2 mil. Kč, není zahrnuto v rozpočtu města na rok 2021   
 
Zdůvodnění a vysvětlení: 
 
Vážení zastupitelé, 
 
předkládáme Vám žádost spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov na poskytnutí individuální dotace ve 
výši 1,2 mil. Kč, která má být využita na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí historického objektu 
Sokolovny (příloha č. 1). Součástí žádosti je následná korespondence starosty města a starosty jednoty 
včetně položkového rozpočtu projektu. 
 

Spolek podal žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na tento projekt, tj. obnova dožilých a 
zanedbaných povrchů na obou bočních stranách sokolovny, které jsou v majetku spolku a jsou volně 
průchozí pro všechny uživatele přilehlých sportovišť a ostatní veřejnost. Průchody kolem sokolovny 
budou vybaveny pojízdnou zámkovou dlažbou a očekávaná hodnota díla je 1 400 až 1 500 tis. Kč. 
V případě, že by byl tento projekt podpořen realizace by mohla proběhnout v podzimním období 2021 
nebo v jarních měsících 2022.  
 

S obsahem žádosti a následnou korespondencí byla Rada města Turnov seznámena na svém jednání 
dne 24. 6. 2021 a přijala usnesení: 
 
usnesení RM č. 476/2021 
Rada města projednala žádost o individuální dotaci pro TJ Sokol Turnov ve výši 1,2 mil. Kč a předává 
tuto žádost prostřednictví odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově k projednání na 
výbor zastupitelstva města pro sport. Po projednání ve výboru se bude touto žádostí dále zabývat. 

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



Výbor pro sport Zastupitelstva města projednal žádost na svém jednání dne 14. 7. 2021 a následně na 
jednání dne 22. 9. 2021 za účasti starosty jednoty pana Ing. Milana Hejduka. V rámci jednání přijal 
výbor tato usnesení: 
Usnesení výboru pro sport č. 2021/12 ze dne 14. 7. 2021 
Výbor pro sport požaduje další podklady pro rozhodování a následné doporučení Zastupitelstvu ohledně 
žádosti o individuální dotaci TJ Sokol Turnov a žádá o přítomnost zástupce TJ Sokol Turnov na jednání, 
aby mohly být zodpovězeny dotazy členů výboru.  

Hlasování: 6/0/0 (pro/proti/zdržel se) 
 
Usnesení výboru pro sport z jednání dne 22. 9. 2021 
Výbor pro sport podporuje záměr výměny asfaltových povrchů za dlážděné na bocích sokolovny dle 
žádosti TJ Sokol.  

Hlasování: 5/0/1 (pro/proti/zdržel se) 
Dále výbor pro sport hlasoval usnesení, které nebylo přijato: 
Výbor pro sport doporučuje akci realizovat v jarních měsících 2022. 

Hlasování: 3/1/2 (pro/proti/zdržel se)  
 
Komentář místostarostky Jany Svobodové: 
V diskuzi na jednání výboru pro sport se také řešil případný termín realizace, zda by výměna povrchů 
měla být realizována v příštím roce s ohledem na výročí města i konání Memoriálu Ludvíka Daňka, 
navržené usnesení, viz výše uvedené, nebylo členy výboru přijato. 
V současné době proběhla jednání mezi Městskou sportovní Turnov, TJ Sokol Turnov a TJ Turnov 
ohledně oplocení atletického stadionu od Skálovy ulice. Oplocení by mělo pomoc bezpečnostní situaci, 
hlavně vandalství na atletickém stadionu, které musí městská sportovní neustále řešit. Oplocení má být 
umístěno v prostoru mezi halou TJ Turnov a sokolovnou a v prostoru mezi sokolovnou a ZŠ Skálova. 
Konkrétní umístění plotu ještě není jasně určeno, ještě se musí diskutovat s památkáři a městským 
architektem. Na oplocení bude zadávat projekt městská sportovní.  
V současné době není jasné, o jakou dlažbu by se mělo v rámci předmětné dotace jednat. V žádosti se 
sice uvádí dlažba betonová, protože je levnější než žulová. Město má v deponii žulové dlažby dost, mohli 
bychom ji poskytnout jako dar. Stejně tomu tak bylo i v případě muzea a jeho dvora, který sloučí také 
jako veřejný prostor. Pak je důležité vědět, kde bude přesně umístěn plot, aby k němu byla přivedena 
žulová dlažba, od něj dále může být betonová. 
Osobně si myslím, že záměr ještě není dále dodiskutován a zde třeba vyřešit více věcí. Nabízí se zadání 
projektu, abychom znali i odhad ceny. Odhad uvedený žádosti TJ Sokol je z roku 2019. 
 
Dne 30. 9. 2021 byla žádost o dotaci doplněna starostou spolku o položkový rozpočet projektu ve 2 
variantách obou ploch o celkové rozloze cca 850 m/2 (zámková betonová dlažba a žulová kostka) 
s bližším specifikováním detailů (příloha č. 2): 
- klíčové informace – celkové ceny, výše DPH i ceny materiálů (pro případnou pomoc města ze zásob) 
byly již zmiňovány v žádostech a vedení města a členové komisí je měli již k dispozici 
- rozpočet zpracovával rozpočtář města i VHS – pan Vocásek, je při obnově plochy byla použita stejná 
skladba podloží, stejné položky, jako rozpočtuje nám oběma 
- rozpočet bude v době realizace na jaře 2022 je cca 3 roky starý, proto ve variantě levnější – betonové 
dlažby uvažujeme v žádosti navýšení ceny z 1,23 mil. Kč včetně DPH nejméně k 1,5 mil. Kč.  
- při jednání před dvěma lety se vedení města neklonilo k variantě dražší ze žulové dlažby, a navíc k 
tomu, že by nám ji dalo ze svých zásob a tím se výrazně zlevnilo toto kvalitnější řešení, v letošním roce 
zatím město v této otázce nemá žádný názor 
- proto v letošních žádostech uvažujeme s betonovou zámkovou dlažbou s tím, že rádi přijímáme návrhy 
na vzhledově co nejlepší řešení 
 
 
 



Doplněná žádost o dotaci byla projednána v Radě města Turnov dne 6. 10. 2021, byla přijata po diskuzi 
tato usnesení: 
  
RM projednala žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1,2 mil. Kč pro spolek 
Tělocvičná jednota Sokol Turnov, z. s., IČ 13582518 na úpravu veřejně přístupných ploch v okolí objektu 
sokolovny ve Skálově ul. 

 Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
RM doporučuje ZM schválit individuální dotaci ve výši 0,65 mil. Kč nákladů na zadláždění plochy žulovou 
dlažbou a dar dlažebních kostek ze zásob města Turnova v celkové výši cca 0,65mil.Kč nutných na 
zadláždění ploch. 
Před projednáváním přidělení individuální dotace v ZM je nutné přeložit koordinační situaci dláždění, 
včetně řešení odvodnění ploch, oplocení a souhlas se záměrem od městského architekta. 

 Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
Starosta spolku TJ Sokol byl s výsledkem jednání Rady města Turnov seznámen písemně e-mailem  
dne 8. 10. 2021 a dne 11. 10. 2021 zaslal své stanovisko, v němž se vyjadřuje k přijatému usnesení, k 
podmínkám stanoveným Radou města Turnova v přijatém usnesení a upřesňuje další skutečnosti. 
Stanovisko je k tomuto materiálu přiloženo (příloha č. 3). 
 
 
Navrhované usnesení ZM: 
 
ZM bere na vědomí podanou žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Turnov ve výši 1,2 mil. Kč 
pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, z. s., IČ 13582518 na úpravu veřejně přístupných ploch v 
okolí objektu sokolovny ve Skálově ul. a souhlasí s jejím předložením na jednání Zastupitelstva města 
Turnov po doplnění informací, které uložila spolku Rada města Turnov.  
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Zastupitelstvo města Turnova 
Antonína Dvořáka 335 
511 01 Turnov

VĚC: ŽÁDOST O FINANČNÍ SPOLUÚČAST
OP^ot/trp Ui?

Vážení zastupitelé města Turnova,

dovolujeme si Vás oslovit na základě pověření výboru naší sokolské jednoty požádat Vás o 
finanční spoluúčast ve výši 1,2 mil. Kč na obnovu povrchů podél sokolovny.

Naše žádost navazuje na projednávání stejného investičního záměru v létě 2019. Předmětem 
připravené investice je potřebná obnova dožilých a zanedbaných povrchů na obou 
bočních stranách sokolovny.

Plochy jsou sice v majetku naší jednoty, ale zůstanou i nadále volně průchozí pro všechny 
uživatele přilehlých sportovišť, školáky, návštěvníky sociálních služeb, diváky sportovních 
mítinků, nebo pro zaměstnance Vaší městské společnosti MST s.r.o.. Je současně 
samozřejmostí, že naše jednota nevyžadovala a nebude nikdy vyžadovat žádné nájemné, či 
jiné poplatky za jejich využití vůči jiným subjektům.

Při minulém pokusu o realizaci investice jsme se snažili získat finanční spoluúčast ode všech 
subjektů, které průchod podél sokolovny denně využívají. Bohužel jsme byli každým 
odmítnuti z důvodu nedostatku volných finančních zdrojů. Proto se nyní obracíme pouze na 
Město Turnov, protože je záštitou pro všechny subjekty a spolky, které uvedený prostor 
používají.

Z důvodu přijatelné ceny navrhujeme řešení obou ploch formou pojízdné zámkové dlažby s 
kvalitně vymyšleným vzorem. Podle zpracovaného rozpočtu a dnešních cen obdobných prací 
očekáváme hodnotu díla okolo 1 400 - 1 500 tis. Kč vč. DPH (dle budoucího výsledku 
poptávkového řízení).

Pro Vaše snadnější rozhodování si dovolujeme uvést známý výčet všech důvodů k prosazení 
společné financované akce:

- důležité pozemky pro konání mítinku L. Danka jako společensky vrcholné akce města,

- jde o jedno z posledních neobnovených míst krásného areálu, které je v původní nevzhledné 
a dožilé podobě, a to i přesto, že je praktickým vstupem do areálu,

http://www.sokoltumov.cz


- vylepšení vzhledu této centrální a historické části města,

- každodenní použití průchodů pro stovky členů tri největších sportovních spolků ve městě
(AC, TJ, Sokol) a jedněch z nejpočetnějších v LK,

- využití stadionu pro mnoho soutěží AC, TJ, hasiči, školské soutěže, apod., kam přijíždí 
v součtu ohromné množství účastníků, hostů a diváků a tyto prostory na ně musí již při 
příchodu působit negativně,

- maximální použití pro sdružení Náruč - maminky s nejmenšími dětmi by měly mít 
odpovídající příjezd a přístup,

- výrazné využití ze strany zázemí a sídla firmy MST Turnov - příjezd různých tipů 
automobilů.

Vážení zastupitelé města,

aktuálně pozorně sledujeme, jak připravujete pro sport velmi přínosnou výstavbu nové 
sportovní haly TSC. Rozhodli jste se řešit obnovu důležitého sportovního areálu formou 
výrazného zvětšení haly a výstavbou zcela nového horolezeckého centra. Jste připraveni akci 
spolufinancovat z městského rozpočtu částkou ve výši mnoha desítek milionů korun. Proto 
jsme přesvědčeni, že určitě nebudete mít problém podpořit i tento záměr, který bude daleko 
drive sloužit tisícovkám obyvatel města a představuje pro rozpočet města oproti očekávanému 
spolufinancování haly TSC zcela zanedbatelnou částku.

Jsme přesvědčeni, že ideální čas na uskutečnění akce jsou jarní měsíce 2022, ale nebránili 
bychom se realizaci i letos v podzimním období, pokud byste objevili v rozpočtu města 
nevyužité finanční zdroje na potřebnou spoluúčast.

Děkujeme Vám všem za projednání žádosti a věříme ve Vaši pozitivní reakci. Jsme připraveni 
zodpovědět všechny dotazy a maximálně spolupracovat na realizaci prospěšného záměru.

S pozdravem

Ing. ř
starosta TJ Sokol Turnov

V Turnově, dne 26.4.2021



Město Turnov
starosta

Ing. Tomáš Hocke

Tělocvičná jednota SOKOL Turnov 
Skálová 540 
511 01 Turnov

V Turnově dne 21. května 2021

Vážený pane starosto SOKOLA,

Vážení členové výboru sokolské jednoty,

Vážené sestry a bratři,

obdržel jsem Váš dopis adresovaný zastupitelstvu města, v rámci kterého požadujete finanční spoluúčast města ve 
výši 1,2 mil.Kč na obnovu povrchů podél sokolovny. Musím říci, že s Vaším zdůvodněním, proč by město mělo být 
potenciálním donátorem prací na zpevněných plochách v blízkosti objektu sokolovny souhlasím. Nemohu však 
akceptovat požadování takové spoluúčasti ve spojitosti s projekčně připravovanou rekonstrukcí sportovní haly 
v Turnově 2 i Vaši žádost v kontextu velmi složité situace městského rozpočtu.

Předpokládám, že jako aktivní občané našeho města se zajímáte o veřejný život a zaznamenali jste jistě pokles příjmů 
rozpočtu našeho města, který do roku 2008 nemá obdoby. Přes tyto obtíže spojené s pandemíí Covid-19 a zrušení 
superhrubé mzdy, jsem se snažil se zastupiteli města i přes restrikce našich příspěvkových organizací - mateřinky 
základní školy, knihovna a další, podpořit činnost sportovní, kulturních, sociálních a veřejně prospěšných spolků na 
území našeho města. Všichni jsme se snažili slevit ze svých finančních požadavků. Příspěvkové organizace, které 
musely fungovat i v době karantény 5%, dotační fond města jsme pak museli ponížit o 20%. Zásadně jsme snížili tempo 
oprav a pořizování městského majetku.

V případě Vaší tělocvičné jednotky jsme se snažili dostát svým závazkům v rámci možností rozpočtu města nejen 
v oblasti dotací do sportu, ale i v rámci individuální dotace. I přes mimořádně nepříznivou situaci rozpočtu jsme 
podpořili opravu stropu v tělocvičně částkou 2021-350 tis.Kč a 2022-350 tis.Kč.

Stav zpevněných ploch okolo sokolovny jsem osobně prozkoumal. Kromě kanalizační šachty v blízkosti bočního vstupu 
do sokolovny od ZŠ Skálová jsem nenašel zásadní defekt povrchu. Proto se domnívám, že se nejedná o havarijní stav. 
Navrhuji se společně věnovat této problematice v roce 2022 nebo 2023, v závislosti na zotavování ekonomiky naší 
země. Čas bych rád věnoval bližší diskuzi o podobě zpevněných ploch a jejích využívání.

K záměru rekonstrukce a dostavby sportovní haly bych rád uvedl, že zpracování dokumentace bylo součástí 
schválených priorit zastupitelstva, bylo schváleno memorandum o převodu vlastnictví mezi TSC a městem, byla 
vyhodnocena potřebnost v rámci aktualizované Koncepce sportu a v neposlední řadě byl vypsán vhodný dotační titul 
Národní sportovní agenturou ČR. Jako starosta (s podporou usnesení rady města a zastupitelstva města) se domnívám, 
že je naší povinností být připraveni k získání dotačních prostředků a proto jsme zahájili projekční přípravu. Samotná 
realizace záměru bude závislá na získání externích finančních zdrojů a možnosti rozpočtu města ke kofinancování. Jsem 
si vědom finanční náročnosti kofinancování a proto hledáme možnost případné etapizace záměru.

1



V závěru dopisu bych Vás touto cestou požádal o projednání tohoto dopisu ve výboru sokolské jednoty. Jak jsem 
naznačil, ač velmi nerad nemohu osobně podpořit z výše uvedených důvodů Vaší žádost o individuální dotaci, i přes 
mé velké osobní sympatie k sokolskému hnutí. Když budete na své žádosti i přes mé vysvětlení trvat, tak ji 
zastupitelstvu města samozřejmě předložím. Nedomnívám se osobně, že v aktuální ekonomické situaci se jedná o 
rozumný požadavek. Rozhodnutí je však na Vás.

Děkuji za projednání.

s přáním hezkých jarní dní

Tomáš Hocke
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TJ SOKOL Turnov
Skálová 540, 51101 Turnov, IČO: 13582518

Vážený pan 
Ing. Tomáš Hocke 

starosta Města Turnova

Vážený pane starosto,

děkuji Vám jménem výboru sokolské jednoty za Vaše osobní stanovisko k zaslané 
sokolské prosbě na poskytnutí spoluúčasti města na obnově ploch podél sokolovny. 
Protože o navrhované finanční spolupráci může rozhodovat jedině Zastupitelstvo města 
Turnova, tak si samozřejmě stále přejeme, aby byla celá otázka předložena kjeho 
projednání. Jsme samozřejmě připraveni celý záměr zastupitelům představit a 
zodpovědět na dotazy.

Díky Vašemu stanovisku, v němž schvalujete myšlenku spolufinancování města, 
věříme, že bude naše prosba projednána s pozitivním výsledkem. Zmiňujete se o 
roku 2022 a přitom my sami jsme Vám jako jednu z možností navrhovali realizaci až 
v příštím roce. I jarním termínem realizace bychom pravděpodobně stihli zanedbaný 
prostor vylepšit ještě před konáním květnového mítinku L. Danka v roce 2022, čímž by 
došlo k naplnění jednoho z hlavních přínosů naší aktivity.

Jako aktivní občané našeho města samozřejmě sledujeme finanční vývoj letošního 
městského rozpočtu, kdy se daňové příjmy města vyvíjejí proti stanovenému rozpočtu 
lépe a stále máte k dispozici významnou rezervu. Proto jsme si dovolili navrhnout 
termínovou variantu realizace již na podzim tohoto roku. Určitě chápete, že by šlo o 
rychlé = nej levnější řešení v době, kdy každý měsíc výrazně rostou ceny stavebních 
materiálů. Nicméně pokud zastupitelstvo města přijme usnesení o zahrnutí částky až do 
rozpočtu v příštím roce, tak přes zimu akci vysoutěžíme a hned na jaře ji realizujeme.

Děkujeme Vám samozřejmě ještě jednou za poskytnutí dotace na obnovu historického 
stropu sokolovny. Ocenili jsme, že město podporuje aktivní spolky a že nejsme 
v Turnově sami. Naposledy jste fotbalistům přispěli významně vyšší částkou na přeměnu 
škvárového hřiště a před tím jste junákům poskytli peníze významně vyšším podílem 
spoluúčasti na potřebný nákup pozemků skautské základny, Všechny takové podpory 
ukazují na skvělý přístup města, kdy se snažíte pomoct aktivním a připraveným 
formou potřebné peněžní pomoci.



Ve Vaší reakci se věnujete také rekonstrukci haly TSC, což je snad jediné téma, v 
němž jste nám asi úplně neporozuměl. Naše sokolská jednota plně podporuje 
myšlenku rekonstrukce tohoto významného sportovního objektu. Přijímáme i Vaše 
překvapivé rozhodnutí o jejím výrazném zvětšení, což přinese desítky milionů městských 
korun navíc, oproti variantě rekonstrukce sportovní haly v nezměněném měřítku. Formou 
postupné obnovy sportovního objektu jsme postupovali my všichni, kteří jsme nikdy 
neměli tak ohromné Finanční možnosti, jaké má podle Vaší prezentace městský rozpočet 
v příštích letech. S čím se však jediným neztotožňujeme, je schválený projekční záměr 
postavit za veřejné peníze jinde komerčně řešenou aktivitu horolezeckého centra a navíc 
pro nějakou skupinu sportovců, která nemá žádný dlouhodobý vztah s městem. Výstavba 
nového jinde komerčně řízeného sportoviště přinese zbytečnou veřejnou podporu v řádu 
dalších desítek milionů korun z rozpočtu města, které mají být podle nás nasměrovány na 
jiné potřeby. Protože však s překvapením sledujeme - Vašimi slovy - “že v aktuální 
ekonomické situaci zastupitelé na návrh vedení města rozumně takovou akci schválili41, 
tak jsme přesvědčeni, že náš mnohonásobně menší záměr určitě získá u zastupitelů 
potřebnou podporu.

Při této příležitosti si Vás na závěr dovolím ještě stručně informovat, že jsme při 
projednání Vašeho stanoviska diskutovali s členy našeho výboru také o aktuálně 
schválené dotační podpoře sportu na rok 2022. Členové našeho výboru absolvovali 
s Vámi osobně, paní místostarostkou a dalšími představiteli nejužšího vedení města 
v minulém roce jednání o pravidlech poskytnutí podpory. Slibovali jste nám osobně, že 
pro rok 2021 připravíte nová pravidla, řádně je podložíte výpočty a navíc nás s nimi 
předem seznámíte. Žádný z těchto z Vašich slibů a závazků jste, bohužel, nesplnili. Proto 
si Vás jako starosta jednoty dovolím upozornit na lidskou rovinu Vašeho městského 
postupu. Mé sestry a bratři nemají v životě mnoho příležitostí jak jednat o věcné otázce 
s nejvyššími představiteli města. Tento případ zcela nesplněných dohod a slibů 
v jejich pohledu pak logicky nepřináší potřebnou víru ve správné řízení věcí 
veřejných. A to mě hodně mrzí a věřím, že i Vy osobně budete pro budoucí obdobné 
situace tento podnět správně vnímat.

Na závěr si Vás dovolím požádat o včasné projednání naší žádosti na zastupitelstvu. A 
bylo by určitě vhodné, abyste do podkladů k jednání doplnil i tuto naši vzájemnou 
korespondenci. Je správné, aby zastupitelé dostali plnohodnotnou informaci a tím 
nedošlo ke zkreslení jednotlivých názorů a postojů. Protože máme s Vámi v otázce 
městské podpory obnovy ploch u sokolovny, které používají každý den stovky lidí a 
několik subjektů, podobná stanoviska, tak věříme v její úspěšné projednání.

Děkujeme předem.

S pozc'

Ing. M
starosta jednoty V Turnově dne 3.6.2021

-.420 T/A 587 375 
w ww.sokoltu rnov-C ?



Stavba  :

Objekt  :

3204  Sokolovna  Turnov

O"I Oprava  zpevněných  ploch

Rozpočet  : 3204/01.2

Oprava  zpevněných  ploch  - zámková  dl

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební  ďl HSV PSV
.fi

Dodávka Montáž HZS

I Zemní  práce

5 Komuníkace

63  Podlahy  a podlahové  konstrukce

8 Trubní  vedení

91 Doplňující  práce  na komunikací

99  Staveništní  přesun  hmot

240  673

589  379

I 8 020

18  275

35172

65 972

*/O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

CELKEM  OBJEKT  - 967 490 o o o o

OST  ATNÍ  NÁKLADY  ST  AVBY

Název  ONS Kč Kč

Zařízení  staveniště 20 000 20 000

Provoz  ínvestora 5 000 5 000

Kompletační  činnost  (IČD) 8 000 8 000

Vytýčení  stavby  a podz.  inženýrských  sítí 3 000 3 000

Dokumentace  skutečného  provedení  , 2 000 2 000

Geodetické  zaměření  stavby  ' 5 000 5 000

,  CELKEM-ON-S  . - - - 43000

4  "'sa

i,  ,I ALI v'č-"í

z3o1iya-!

24@a!svv4
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Položkový  rozpočet

Stavba  :

Objekt  :

3204  Sokolovna  Turnov

OI Oprava  zpevněných  ploch

Rozpočet:  3204/01.2

Oprava  zpevněných  ploch  - zámková  dlažba

P,Č._ ,Číšló  póíóžký . _" '.ů: '=u. :. _ NázeÝ- pofožky - '+' - '  . _l MJ _ I rí'inožštÝí l č,íe-rÍa7MJ = - celkei  (Kč) '

Díl: I Zemní  práce

1 113108415R00 Odstraněníasfaltovévrstvypl.nad50m2,tl.15cm l B2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:364,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:487,00

85"1 ,OO

364,00

487,00

.úol  e> <e,o

2 113109315R00 OdstraněnípodkIadupl.50m2,bet.prostýtl.15cm l B2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:6,00

6,00

6,00

673,00l 4 038,00

3 13220fflOR00 Hloubení íýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ l B3
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:30,00"0,25"0,25

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:51,00"0,25"0,25

5,06

1,88

3,19

480,50l 2 432,53

4 162601102R00

.Vo:Arovn1pIem:s:ění_výkopku__ :Arl:-_4riŇkl_á.d_:u___l:o_tovitele _l__ ff,_
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:30,00"0,25"0,25

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:51,00"0,25"0,25

5,06

1 ,88

3,19

176,001 891,00

5 1811011  02R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním l m2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:370,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:487,00

857,00

370,00

487,00

13,00l 11141,00

6 1 99000002R00 PoplatekzaskIádkuhorniny1-4 l m3
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:30,OO"0,25'O,25

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:5'I,00"0,25"0,25

5,06

1,88

3,19

280,00l 1417,50

7 979082'11  3R00 Vodorovná  doprava  suti  po suchu  na skládku  zhotovitele t 282,66 260,00 73 491,60

8 979990101RŽB Poplatek  za skládku  suti  - směs  betonu  a železobet t 2,16 300,00 648,00

g 979990112R00 Poplatek  za skládku  suti-obal.kam.-asfaIt  do 30x30 t 280,50 300,00 84150,00

CeÍkem  za- 1Zemnípráce  _ - - 240  673,03

Díl: 5 Komunikace

IO 566301111  ROO Úprava krytu kamenivem drceným do O,06 m3/m2 l B2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:370,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:487,00

857,00

370,00

487,00

ezí,zol ss í,qz,go

11 59621  5040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm l m2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:370,00-24,OO-2,50

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:487,OO-"l3,OO-1,70

815,80

343,50

472,30

268,00l 218634,40

12 59629111  3R00 Řezánízámkovédlažbytl.80mm l p
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:78,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:83,00

161,00

78,00

83,00

241,00l 38801,00

13 59245283 Dlažba BEST BEATON 20x16,5x8 l m2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:(370,00-24,OO-2,50)'l,O1

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:(487,00-'l3,OO-1,70)"1,O1

823,96

346,94

477,02

sss,szl z-íe <ga,sg

Celkem  za- 5Komumkace , -"  a - _ '-I 589  378,89

Dfi: 63 Podlahy  a podlahové  konstrukce

14 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) l m3
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:40,00"0,50"O,20

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:21,50'0,50'0,20

6;15

4,00

2,15

2 930,00l 18 019,50

f'úl&-'i  aiy-i  a'»  Dú!1úkaiJ5  a'iú!lúkútiÁ  &ú»s4a-ii&rúú  --  I - 4a  ňslů  čň
bUlňt#lll  &a, vgruuxauya_pvuzauvvantniau-unbv  I BgyBgygy

Díl: 8 Trubní  vedení

15 899231111  ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže l pp5
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulicel

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:"l

2,00

I ,OO

1,OO

2 450,00l 4 900,00

16 899331111  ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu l JH5
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:4

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:"l

5,00

4,00

1 ,OO

2325,00l 11625,00

17  899332111R00  Výškováúpravavstupudo20cm,sníženípokIopu

Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:O

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:1

1g4p 1,OO i750,001

1,OO

1750,00
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Položkový  rozpočet

Stavba  :

Objekt  :

3204  Sokolovna  Turnov

OI Oprava  zpevněných  ploch

Rozpočet:  3204/01.2

Oprava  zpevněných  ploch  - zámková  dlažba

P.č. :Číslo 'polo . -' " ,  Ňá'žev_poÍožky - _ - l rx.j l maožštvr'i_ -cena -/ MJ ' celkem  (Kč)'

Celkétn  ža- 8 TrubrÚ  vedení  - - -- - ' - --- "  - "  - -. 18  275,00

Díl: 91 Doplňující  práce  na komunikaci
18 917862111  RT5 Osazení  stojat.  obrub.bet.  s opěrou,lože  z C 12/15  včetně

obrubníku  ABO  1 00/1  0/25  m

Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:40,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:51,00

gí  ,oo

40,00

51,00

386,501 35171,50

Célkem  za 91 Doplňující  (Máťe na komunikácí   a - - - -- _ _ l 35.171,50

Díl: 99 Staveništní  přesun  hmot
19 99822301  I ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný ll-l i 303,32i 217,50 65 971,59

Célkěm  za 99Sta'veništnípřesunhmot  , _ - - 65 971,59
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Stavba  :

Objekt  :

3204  Sokolovna  Turnov

OI Oprava  zpevněných  ploch

Rozpočet  : 3204/01.1

Oprava  zpevněných  ploch  - žulová  dlaž

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební  díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

I Zemní  práce

5 Komuníkace

63  Podlahy  a podlahové  konstrukce

8 Trubní  vedení

91 Doplňující  práce  na komuníkací

99  Staveništní  přesun  hmot

240  673

1 148  687

18  020

18  275

55 525

89 948

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

- čELKEM  OBJEKT I 571 128 o o o o

OST  ATNÍ  NÁKLADY  ST  AVBY

Název  ONS _ Kč - Kč

Zařízení  staveníště 25 000 25 000

Provoz  ínvestora 5 000 5 000

Kompletační  čínnost  (IČD) 10  000 IO OOO

Vytýčení  stavby  a podz.  ínženýrských  sítí 3 000 3 000

Dokumentace  skutečného  provedení 2 000 2 000

Geodetícké  zaměření  stavby 5 000 5 000

o_ CELKEM=ONS  50 000

z , /l %C v3. ";""'q
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Položkový  rozpočet

Stavba  :

Objekt  :

3204  Sokolovna  Turnov

O"I Oprava  zpevněných  ploch

Rozpočet:  3204/01.  I

Oprava  zpevněných  ploch  - žulová  dlažba

Pč.z Čísič'5o1ožŘy-:_y x;..l-.-,-:- " ' :H :, Nážev píČ»lďžlěy - E '- -- '-Ť-  ',-l MJ II -množství I -' ďéná_'/ MJ_i celkem  (Kčj

Díl: I ZemnÍ  práce

1 113108415R00 0dstraněníasfaltovévrstvypl.nad50m2,tl.15cm l B2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:364,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:487,00

851,00

364,00

487,00

73,40l 62 463,40

2 113109315R00 Odstraněnípodkladupl.50m2,bet.prostýtl.15cm l m2
F'ravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:6,00

e,oo

6,00

673,00l 4 038,00

3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ l m3
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:30,00"0,25"0,25

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:51,00"0,25"0,25

5,06

I ,88

3,19

480,50l 2 432,53

4 162601102R00 Vodorovné  přemístění  výkopku  z hor.1-4  na skládku  zhotovitele

m3

Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:30,00"O,25"O,25

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:5"l,00"0,25"O,25

5,06

1 ,88

3,19

176,001 891,00

5 1811011  02R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním l m2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:370,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:487,00

857,00

370,00

487,00

'ia,ool 'ií iíí,oo

6 1 99000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 l m3
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice.30,OO"0,25'0,25

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:5iO0"0,25"O,25

5,06

1 ,88

3,19

280,00l 1417,50

7 979082113R00 Vodorovná  doprava  suti  po suchu  na skládku  zhotovítele t 282,66 260,00 73 491 ,eo

8 979990101  RŽB Poplatek  za skládku  suti  - směs  betonu  a železobet t 2;16 300,00 648,00

9 979990112R00 Poplatek  za skládku  suti-obal.kam.-asfalt  do 30x30 t 280,50 300,00 84 150,00

Célkem  za  _ Ilemnípráče  - l , _ _ - =_ 240  673,03

Díl: 5 Komunikace

IO 566301fflR00 Úprava krytu kamenívem drceným do O,06 m3/m2 l m2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:370,00

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:487,00

857,00

370,00

487,00

64,701 55 447,90

11 5912ffl11R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm l m2
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:370,00-24,OO-2,50

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:487,00-13,001,70

815,80

343,50

472,30

549,00l 447874,20

12 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 l f

Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:(370,OO-24,OO-2,50)/4,00"1,01

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:(487,OO-'I3,OO-1,70)/4,00"1,O1

205,99

86,73

119,26

3133,00l 645365,10

CelKeín-'za.- 5Komunikace  - -l_ Ť 148  687,20
Díl: 63 Podlahy  a podlahové  konstrukce

13 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) l m3
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  uIice:40,OO"0,50"O,20

Levá  strana z pohledu  od Skálovi  uIice:2150"0,50"O,20

6,15

4,00

2,15

2 930,00l 18 019,50

ralkam  7á -R_'l J!)nď/ahv  á  nnd/*hnvé  kzinňrukr_ú  I - :. IRnlQ_!';ů
 st ffi %! %í í %í # í  I  sa ř  %# 1í1141 í I-V  %úv « I%fffi I s» &lI %Ř g % %* %i» , , , I . ._ ,,  a .Ň  Ň  '0 ffi Ň!j  Ň  Ň  '

Díl: 8 Trubní  vedení

14 899231111  ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže l kus
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:l

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:l

2,00

1 ,OO

1 ,OO

2 450,00l 4 900,00

15 899331111  ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu l kus
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:4

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:1

5,00

4,00

1 ,OO

2 325,00l 11625,00

16 899332fflR00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu l kus
F'ravá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:O

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  ulice:1

1,OO

1 ,OO

1750,00l 1750,00

Celkem  za 8Trubňívedení  - I IB  275,00-
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Položkový  rozpočet

Stavba  :

Objekt  :

3204  Sokolovna  Turnov

O'I Oprava  zpevněných  ploch

Rozpočet:  3204/01.1

Oprava  zpevněných  ploch  - žulová  dlažba

P.č. 'ČíšlÓ. póÍqžKý; :ť-= ' -.'' "----,-"-'  NážěÝ,"pďkížl;y-=-"" --'.a' = '- '- -" "i -MJ 'l _íňň6žštví i cen'a.'/ MJ l čélkem'(Kč)  '

Díl: 91 Doplňující  práce  na  komunikaci

17 917461111R00 Osaz.stoj.obrub.kam.sopěrou,IožezC"l2/15 l 1-4
Pravá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:40,00

Levá  strana z pohledu  od Skálovi  u1ice:5100

g'í ,oo

40,00

51,00

265,50l 24160,50

18 58380211 Krajník silniční KS 313x20x30 až 80 cm l m
Pravá  strana z pohledu  od Skálovi  u1ice:40,00'101

Levá  strana  z pohledu  od Skálovi  u1ice:51,00'1,01

91,91

40,40

5"1,51

341,25l 31 364,29

Celkerň  Ža- 91 Dó(»lfiujícípÍáce ňá komuníkůci.l'  - = "-  ' - - - -- - l 55 524,79
Díl: 99 Staveništní  přesun  hmot

19 998223011  ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný il-I i 413,55i 217,50 89 948,09

Celkemla 99  SťáÍéništnípřešun  hmot  . _ - - l - - 89 948,09
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