
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 25. dubna 2013 

 
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. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, František Zikuda, Karel 

Jiránek, Eva Kordová, Mgr. Ondřej Halama, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Sláma 

Omluveni:   

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

K bodu č. 1/Schválení vypsání výběrového řízení 

Schválení vypsání výběrového řízení na výběr kogenerační jednotky pro MTT, s.r.o. 

Kogenerační jednotka v lokalitě Výšinka již překročila životnost a v současné době je odstavena 

jako neopravitelná. Jedná se o zařízení, které vyrábí současně teplo a elektřinu a nejefektivnějším 

způsobem využívá teplo. Nákup je dlouhodobě plánován a připraven, MTT, s.r.o. má k dispozici 

potřebné finanční prostředky. Měsíční ztráta činí v letních měsících 300 tis. Kč, v zimních 600 

tis. Kč, bude provedeno výběrové řízení, předpokládaná cena 9 mil. Kč, základní parametry 

600kWE, tepelný výkon 700kWT. 

 
Stávající kogenerace má el. výkon 922 kWE a tepelný 1185 kWT. 

Neefektivní není ten nejvhodnější výraz, vydělá na sebe a ještě vytvoří zisk 2 mil Kč/rok, 

ale může jet jen cca 2.200 hodin/ rok a poté nemá kam dávat teplo. 

Je tedy opravdu zbytečně velká a není OPTIMÁLNĚ navržena. 

Plně nevyužije nejvýhodnější limit výkupu elektřiny, jež je do 3.000 hodin/ročně. (poté 

výkupní cena el. výrazně klesá) 

 

Případná oprava-repase stávající kogenerace: 

- Náklad na repasi stávající KJ je ve výši 250.000 – 300.000  Euro a je jí možné provést pouze 

u výrobce 

- Kogenerace by se musela odvést do Rakouska a přiskočily by dále transportní náklady 

- Současná KJ je z roku 1995 a většina současného zapojení by se musela předělat. Poslední 

dobou se potýkáme s fatálním problémem – již se nedělají některé ND 

a jejich náhrada znamená složitě a velice draze vyměnit celý technologický celek 

 

Nová kogenerace má el. výkon 600 kWE a tepelný 698 kWT a měla by jet 3.000 hod. 

ročně. 

Má navíc vyšší účinnost elektrickou než současná. 

Životnost oproti současné je vyšší o 60% !!! 

Nová KJ má v ceně dopravu ale i velmi složité a nákladné připojení na stěny rozvodných skříní 
Nová bude tedy prodávat ročně obdobné množství elektřiny, dosáhne stávajících tržeb, 

ale pořizovací cena, servisní práce a náhradní díly budou výrazně nižší než u té stávající. 



 

     Usnesení č. 210/2013 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s.r.o. schvaluje vypsání 

výběrového řízení na nákup kogenerační jednotky. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

     Usnesení č. 211/2013 

RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s.r.o. jmenuje hodnotící komisi ve 

složení ing. Pekař, ing. Šmiraus, ing. Konopka, ing. Brož, p. Šnajdr. 

    (Hlasování:9/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

         starosta              místostarosta 

 

 
 
 


