
1  Zápis Rady města Turnov 25. 10. 2022 

 
 

ZÁPIS 
z 21. jednání Rady města Turnov 

ze dne 25. října 2022 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Přítomni:                  Ing. Jan Budina,  Ing. Tomáš Hocke,  Mgr. Petra Houšková,  Ing. Jiří Klápště,  Eva Kordová,  Jan 
                                   Lochman, Mgr. Michal Loukota, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka 
 
Nepřítomni: 
 
Tajemník 
úřadu:                      Mgr. Eva Honzáková  
 
 
 
 

PROGRAM 
NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 

1. Zahájení zadávací řízení „Retopping atletické dráhy a 
technických sektorů“ 

Mgr. Dagmar Šrytrová 12:00 – 13:00      

2. Koňský trh - Shořalý mlýn Ing. Tomáš Hocke       
 
 

Usnesení RM č. 738/2022 
RM schvaluje 
program jednání rady města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 

 

1. Zahájení zadávací řízení „Retopping atletické dráhy a technických sektorů“ 
 

Rozprava: 
Předmětem materiálu je vypsání zadávacího řízení "Retopping atletické dráhy a technických sektorů", které je 
nezbytné pro hodnocení při předložení projektové žádosti do výzvy Národní sportovní agentury. 
Usnesením č. 714/2022 RM z 5.10.2022 bylo schváleno podání žádosti do dotační  výzvy Národní sportovní 
agentury – Standardizovaná infrastruktury, program č. 162 55, Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2024 
na modernizaci – retopping atletické dráhy a technických sektorů na Městském atletickém stadionu Ludvíka Daňka. 
Dále bylo usnesením ZM z 24.10.2022 schváleno podání žádosti do dotační výzvy a v případě získání dotace také 
spolufinancování projektu minimálně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů a dále dofinancování do 100 % 
celkových výdajů akce (nezpůsobilé výdaje). 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ve výzvě uvedena dle předpokládaného rozpočtu akce a činí 
7.025.000 Kč bez DPH.  
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Usnesení RM č. 739/2022 
RM schvaluje  
zadávací podmínky veřejné zakázky "Retopping atletické dráhy a technických sektorů" a komisi pro hodnocení 
nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. Jiří Veselka, Pavel Mikeš a 
ukládá odboru správy majetku vypsat zadávací řízení a předložit výsledek hodnotící komise radě města. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  
 
2. Koňský trh - Shořalý mlýn 
 

Rozprava: 
V pátek ve večerních hodinách nás realitní kanceláře GAUTE informovala, že insolvenční soud vydal pokyn ke 
zrušení aukce provozního souboru A (tedy MVE, objekt historického mlýna, provozní budovy a přilehlých ploch).  
Tedy aukce provozního souboru A nebude a zůstávají dražby provozních souborů B a C. 
Navrhuji se pokusit ze strany města vydražit pouze soubor B. 
 
Soubor B - technického dvora s garážemi 
Areál se zcela nachází v aktivní záplavové zóně, navíc v ochranném pásmu trafostanice. Jedna hala je postavena 
zcela v aktivní zóně. V rámci dvora je ve stávajících garážích provozován autoservis, součástí je i objekt 
hygienického zázemí. 
Soubor C navrhuji nedražit. Bez hlavního provozního areálu je soubor C nezajímavý a relativně drahý. 
 
Vyvolávací cena souboru B, včetně provize s DPH je 6.050.000 Kč, minimální příhoz je 25.000 Kč, maximální příhoz 
je 1.000.000 Kč, kauce 300.000 Kč. Výherce aukce neplatí žádnou provizi zprostředkovateli nad rámec vysoutěžené 
ceny dosažené v aukci, ani poplatky za příprav smluvní dokumentace, předání a převzetí předmětu prodeje. Celý 
prodej je osvobozen od DPH. Pokud se účastník aukce stane vítězem, bude kauce započtena do kupní ceny. Pokud 
se účastník aukce nestane vítězem, bude mu kauce vrácena. 
 

Usnesení RM č. 740/2022 
RM stanovuje  
nejvyšší podání v elektronické aukci nemovitých věcí - draženého souboru B - areálu Shořalého mlýna, aukce 
A6737, pořádané dne 26.10.2022 společností Gaute, a. s., IČ 255 43 709 ve výši 8,9 mil. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

Usnesení RM č. 741/2022 
RM pověřuje  
starostu města Tomáš Hockeho, zastupováním města Turnova v elektronické aukci nemovitých věcí - draženého 
souboru B - areálu Shořalého mlýna, aukce A6737, pořádané dne 26.10.2022 společností Gaute, a. s., IČ 255 43 
709. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/2] 
  
 
 
 
V Turnově 25. října 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 
  starosta       mísostarstka 


