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Zápis z 15. jednání rady města Turnov 

ze dne 22.7.2015 

 

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 

 

Nepřítomni: Eva Kordová  

Omluveni: Eva Kordová 

Hosté: Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Zahrada MŠ 28. října Turnov v přírodním stylu – zrušení usnesení RM č. 

360/2015, výběr druhého uchazeče v pořadí 
 

Mezi prioritami města Turnova 2014-2018 je i dovybavení zahrady MŠ 28. října. Vhodnou 

příležitostí pro získání prostředků bylo podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní 

prostředí (dále jen OPŽP), na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských 

školách. Vedení města rozhodlo, a žádost o dotaci byla podána 23.3.2015. Podpořené projekty 

byly zveřejněny 26.5.2015 na internetových stránkách OPŽP, mezi nimiž byl i náš projekt. 

V jeho rámci je řešena revitalizace celé zahrady (má cca 2.200 m2). Školské zařízení vzdělává 74 

dětí, což je maximálně možný stav kapacity MŠ. Cílem projektu je vytvořit zahradu v přírodním 

duchu, prostor s herními a vzdělávacími prvky, které by děti vedly k poznání přírodních 

záležitostí, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí. 

 

Hodnotící komise zasedla 2.7.2015 od 13 hodin. Celkem přišly 3 nabídky: 8D z.s., TR Antoš 

s.r.o., AQUAFUN, s.r.o. Pro nesplnění podmínek stanovených zadavatelem byl vyloučen 

uchazeč TR Antoš, s.r.o. Uchazeč 8D z.s. předložil nejnižší nabídkovou cenu (991.716 Kč bez 

DPH, 1.199.976 Kč včetně DPH) a splnil všechny podmínky stanovené zadavatelem. RM tohoto 

uchazeče schválila, poté byl vyzván k součinnosti před podpisem smlouvy o dílo. Uchazeč, 

bohužel pro zadavatele, zaslal odstoupení z veřejné zakázky dne 16.7.2015. RM musí zrušit 

usnesení RM č. 360/2015 a vybrat druhého uchazeče v pořadí. 
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usnesení RM č. 374/2015 

 

RM ruší usnesení RM č. 360/2015. 
 

usnesení RM č. 375/2015 

 
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zahrada MŠ 28. října Turnov 
v přírodním stylu“ firmu AQUAFUN s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 01746995, která 
předložila nabídkovou cenu 1.136.164 Kč bez DPH (1.374.759 Kč včetně DPH) a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo. 
 

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

 

V Turnově dne 24.července 2015 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Jana Svobodová 

         starosta            místostarostka  


