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ZÁPIS  
z 15. jednání Rady Města Turnov 

ze dne 2. července 2020 
 

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. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, PhDr. 
Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 

Jiří Mikula            
 
 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

1. Stavba "Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova 

důchodců Pohoda Turnov" 

Ing. Tomáš Hocke  8:00 – 9:00     

 

 

 

 

 

1. Stavba "Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda 

Turnov" 
 

Rozprava: 

 

Stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ provádí na základě uzavřené 

Smlouvy o dílo fi MBQ s. r. o. Cena díla na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 1, 2  a 3 je 40.933 616,27 Kč 

včetně DPH s termínem dokončení 5. 7. 2020. 

Zhotovitel stavby fi MBQ s. r. o. předložil zpracovaný cenový dodatek Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

OSM/19/804/PIM souvisí se zajištěním a provádění stavby jiným technickým řešením nad rámec rozpočtu a výkazu 

výměr s odečtem neprováděných položek dle změnového listu č. 4. Zároveň dodatek č. 4 je rozšířením původní 

smlouvy cenově bez vlivu na platný termín dokončení do 5. 7. 2020. 

 

Popis k dodatku č. 4 

Zhotovitel stavby fi MBQ s. r. o. předložil zpracovaný cenový dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo stavby „Výstavba 

domova se zvláštním režimem u Domova důchodců PohodaTurnov“, formou položkového rozpočtu na méněpráce a 

vícepráce, které vznikly postupně v období duben 2020 – červen 2020.  
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Víceprace řeší práce vyvolané jiným technickým řešením a práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu stavby:  

A. Vícepráce 

1) zpevněné plochy kolem objektu                                                  + 250 690,88 Kč 

Došlo k novému řešení spojovacího chodníku mezi Alzheimer centrem a Domovem důchodců Pohoda. 

Dále došlo k navýšení ploch u parkoviště „Pohoda“. Plochy byly rozebrány z důvodu pilotáže a přeložky 

NN a v bilanci výkazu výměr došlo k navýšení o cca 80 m2, které projektant opomněl. 
 

2)Doplnění SDK příček vlivem změny PBŘ /denní místnost/vč.propojení zavírání požárních dveří s opticko 

- požárním detektorem.            + 102 223,31 Kč 

Při výpočtu požárního zatížení od požadovaného vybavení denní místonosti pro klienty bylo zjištěno větší 

požární zatížení a tedy nutnost vytvořit z denní místnosti samostatný požární úsek. 

                                                                                               

3) Mlatové  chodníčky  v zahradě pro klienty-atriu, snížení chodníku od ul. 5. května – požadavek uživatele 

ohledně  vjezdu  zásobování  až  ke  dveřím  objektu,  v místě  je  obrubník  o  výšce  18 cm pro zásobování 

nesjízdný. Provedeno nad rámec PD                                               + 135 636,80 Kč                                         

                                           

Souběžně s realizací projektu byla zadána studie na sadovnické úpravy zahrady pro klienty a okolí objektu 

Alzheimer centra. Nad rámec původně zasmluvněné stavby byly z důvodu dostupnosti pro techniku 

(nutnosti dopravy velkých objemů štěrků a mlatu) zadány chodníčky v zahradě klientů. Vedení ZSST 

požadovalo zpřístupnění vchodu od ul. 5. května pro zásobování intenkontinencí a případnému přistavení 

pohřební služby - rampa ze štěrkového trávníku. 
 

4) Sonda pro přeložku kanalizace povrchové vody (ve spojitosti s provedením užitkového vodovodu do 

parku)                                                                                                  +   5  302,40 Kč 
 

5) Oplocení atria                                                                                 + 18 846,40 Kč 

Došlo k navýšení běžných metrů oplocení v atriu k zabránění odchodu klientů na základě řešení 

sadovnických úprav. 
 

6) Lapače střešních splavenin v atriu - v rozpočtu uveden chybný výčet počtu kusů  

                                                                                                           +  9 020,00 Kč                                                                                                                                         

7) Čtečka vstupu u hlavních dveří jako požadavek uživatele k zajištění řízeného vstupu vstupu pouze pro 

personál a návštěvy klientů.            + 15 283,00 Kč 
 

8) Hasící přístroje neobsažené ve výkazu výměr dle PBŘ           + 9 917,78 Kč                                          

 

                                                                                                          + 546 920,57 Kč 

B. Méněpráce 

Úspora v záměně materiálu při realizaci UT při přejímce souboru UT - měď za ocel.potrubí v kotelně 

                                                                                                         - 122 476,93 Kč 

  

                                                             Celkem                                 424 443,64 Kč 

  

Postup prací a z toho vyplývající méněpráce a vícepráce  jsou konzultované na kontrolních dnech a zapsané ve 

stavebním deníku a změnovém listu. Navržené cenové změny nemají vliv na termín dokončení díla.  
 

          Celkem                  + 424 443,64Kč bez DPH              tj. 488 110,18 vč.DPH 

 

Celkové shrnutí stavby z pohledu starosty: 

Stavba byla vysoutěžena za cenu 39,8 mil. Kč vč. DPH. 

Celková cena stavby včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 činí 41,42 mil. Kč vč. DPH. 

Navýšení stavby je tedy cca 1,62 mil. Kč, což je cca 4,1% nákladů stavby. 

Z tohoto pohledu lze stavbu vnímat spíše jako úspěšnou. Pro příště je nutné zadat projekt sadovnických úprav a 

interiéru jako součást základního projektu. Koordinace interiéru a sadovnických úprav se ukázal jako poměrně 

náročný. Navíc studie sadovnických úprav byla vzhledem ke Covidu odevzdána o 2 měsíce později a bylo nutné 

improvizovat. Studie bude projednávána na RM 15. 7. 

Rovněž je potřeba dříve ukončit jednání o dodatcích smlouvy, tak aby mohly být řádně projednány v RM s ohledem 

na termín v dotační žádosti. 

V této chvíli probíhají dokončovací práce především v okolí objektu a bylo zahájeno přebírací řízení. Záměrem je 

objekt zkolaudovat do konce července 2020.  

V průběhu října 2020 by mělo dojít k dodávce zdravotních prostředků a vybavení interiéru. 

V srpnu budeme pravděpodobně rozhodovat o sadovnických úpravách. 

Zahájení provozu Domova se zvláštním režimem bude 1. 1. 2021. 

 



3  Zápis Rady Města Turnov 2. 7. 2020 

Usnesení RM č. 426/2020 
RM schvaluje  
uzavření dodatku č. 4 ve výši 488 110,18 Kč včetně DPH dle změnového listu č. 4 ke „Smlouvě o dílo“ pro 
stavbu „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“ pro firmu MBQ  s. 
r. o., Praha. Celková cena díla 36.018.893 Kč bez DPH, tj. 41.421.726 Kč vč. DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 9. července 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….   …………..……………………………. 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

         starosta             místostarostka  

 


