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USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 7. dubna 2014 

 

 
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: ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, Karel Jiránek, Eva Kordová, Ing. Jaromír 

Pekař, Ing. Tomáš Sláma MSc., Mgr. Otakar Špetlík, František Zikuda 

Omluveni: MUDr. Martin Hrubý 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná.  

 

 

K bodu č. 1 Záležitosti OSM 

Umístění bankomatu KB 

Stažení bodu k projednávání na příští RM, z důvodu podání nové žádosti Komerční banky, a.s. 

 

Žádost o pokácení stromu 

Jedná se o strom v těsné blízkosti bytového domu, komise pro životní prostředí RM nesouhlasí 

s kácením stromu. 

 

Usnesení RM č. 120/2014 

RM schvaluje podání žádosti Města Turnov o kácení douglasky tisolisté na pozemku p.č. 2600 (171 

u domu čp. 1670 sídl. J. Patočky Turnov. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

Kompostárna bioodpadu Města Turnov 

Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem životního prostředí připravuje podklady pro vypsání 

výběrového řízení na realizaci „Kompostárna bioodpadu Města Turnov“. Z operačního programu 

dorazil akceptační dopis na částku cca 5,2 mil. Kč. Rozpočtové náklady na kompostárnu jsou cca 12 

mil. Kč, k financování ze strany Města lze použít fond Ekokomu. Předpokládaný termín realizace 

srpen 2014 – březen 2015. Otázka svozu bioodpadu v době realizace stavby. Paralelně žádají 

Technické služby Turnov, s.r.o. o dotaci na obslužnou techniku. 

 

Usnesení RM č. 121/2014 

RM schvaluje „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ pro veřejnou zakázku „Kompostárna 

bioodpadu Města Turnov“. 

(Hlasování:8/0/0) 
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Schválení nájemníka v domě čp. 2146 Máchova Turnov 

Město Turnov v roce 2005 dokončilo ve spolupráci s Bytovým družstvem Dubina II Na Dědince, 

Praha 8 sdruženými prostředky výstavbu 30 bj. v domě čp. 2144 –2146 Máchova Turnov. Město 

Turnov je spoluvlastníkem těchto domů podílem 51% a při změně nájemníka v bytě je povinno dle 

podmínek dotace a z důvodu spoluvlastnictví projednat a případně schválit změnu nájemníka v 

bytě. 

 

Usnesení RM č. 122/2014 

RM schvaluje nájemníka bytu č.A5 v domě čp. 2144 Máchova Turnov paní xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Chodník k LIDLU 

Pro zajištění bezpečného přístupu pro pěší občanů k obchodnímu centru LIDL (jeden z požadavků 

na setkání Zdravé město 2014) překládáme návrh na realizaci cesty pro pěší (dočasná cesta). 

V současné době je na daném místě vyšlapaná zčásti nezpevněná pěšina, která je 140 m dlouhá. Z 

toho od obchodního centra LIDL je v délce cca 120 m již zpevněna štěrkem (štěrk – štěrkodrť) a 

zbývá zpevnit 20 m délky. Zbývající část pěšiny by byla zpevněna stejným materiálem (štěrk –

štěrkodrť). Cesta bude realizována přes soukromé pozemky (1812/1, 1812/9, 1812/5), které jsou ve 

vlastnictví pana Linharta. S panem Linhartem byl tento záměr projednán. Pan Linhart za poskytnutí 

těchto pozemků požaduje sekání jeho místně příslušných pozemků. Pro Město Turnov to znamená 

2x ročně sekání pozemků o rozloze 13016 m2. Cena za sekání s mulčováním bude 15236,8 Kč/rok. 

Nutno jednat s LIDLEM a Kontaktem o úhradě chodníku či sekání. 

 

Usnesení RM č. 123/2014 

RM schvaluje realizaci dočasného vybudování chodníku k LIDLU přes soukromé pozemky pana 

Linharta a souhlasí s jeho požadavkem na sekání s mulčováním pozemků 2x za rok (v ceně cca 15,5 

tis. Kč/rok). 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Montáž termostatických hlavic 

Jedná se o montáž termostatických hlavic v ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova a ZŠ Alešova, gymnáziu a 

ZUŠ Turnov. 

 

Usnesení RM č. 124/2014 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku uchazeče fy.  

Světlo Turnov s.r.o. na realizaci akce „Montáž termostatických hlavic“ za cenu 316.266 Kč včetně 

DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Odpuštění nájemného SUPŠ a VOŠ a převedení domu čp. 415 do vlastnictví města 

26.2.2014 proběhlo na Libereckém kraji jednání týkající se směny objektu čp. 514 ve Skálově ulici 

-Fokus Turnov za část objektu čp. 373 ve Skálově ulici - Střední uměleckoprůmyslové školy a 

Vyšší odborné školy Turnov. Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí v částce 6.417.400 Kč měl 

být uhrazen ve dvou splátkách –1. splátka  do 28.2.2014 a 2.splátka  nejpozději do 30.6.2014 a 

převod vlastnického práva měl být uskutečněn k datu 30.6.2014. Liberecký kraj se rozhodl uhradit 

celou kupní cenu již v březnu. Vlastnické právo  na Město Turnov přechází již k 7.3.2014. 

Liberecký kraj požádal o zohlednění rychlého jednání ve vypořádání směnné smlouvy a o odpuštění 

dvou nájmů, resp. nájemného za poměrnou část rok 2014 (do doby převodu dne 7.3.2014). Měsíční 

nájemné je ve výši 65.663 Kč, jedná se tedy o částku 144.035 Kč. 
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Usnesení RM č. 125/2014 

RM nedoporučuje ZM prominutí nájemného v objektu čp. 373 ve Skálově ulici za období od 

1.1.2014 do 6.3.2014 Libereckému kraji.  

RM bere na vědomí smlouvu s Fokusem Turnov uzavřenou na dobu určitou do 31.7.2014 za 

nájemné ve výši 54.285 Kč ročně.  

(Hlasování:7/0/1) 

 

Změna pronájmu NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení RM č. 126/2014 

RM schvaluje ukončení pronájmu místnosti č. 409 v čp. 466 ve Skálově ulici a uzavření pronájmu 

místnosti č. 418 o výměře 6 m
2 

pro pana xxxxxxxxxx od 1.5.2014 za stejných podmínek.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem pozemků – průchod ulic Jiráskova a Ladislava Petrnouška 

Město Turnov má od 1.4.2009 pronajaté části pozemků p.č. 442 a 445 v k.ú. Turnov od pana 

xxxxxxxx a pana xxxxxxxxx, kteří jsou podílovými spoluvlastníky, každý jedné ideální poloviny. 

Jedná se o část výše uvedených pozemků, které tvoří průchod z ulice Ladislava Petrnouška do 

Jiráskovy ulice. 

 

Usnesení RM č. 127/2014 

RM schvaluje pokračování pronájmu částí pozemků p.č. 442 a 445 v k.ú. Turnov od xxxxxxxxxxx a 

pana xxxxxxxxxxxx na průchod z ulice Ladislava Petrnouška do Jiráskovy ulice za částku 5 000 

Kč/měsíc na dobu 5 let, tedy do 31. 3. 2019. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem části pozemku p.č. 698/33 v k.ú Daliměřice 

Firma Truhlářství RAKY – pan xxxxxxxx a xxxxxxxx sídlí v objektu haly čp. 482 na Vesecku. 

Požádali o pronájem části pozemku p.č. 698/33 v k.ú. Daliměřice za účelem přístavby kanceláře 

firmy. Jedná se o pronájem pozemku o výměře 34 m. Nutno vyřešit rozpor stavby na dobu 

dočasnou a výpovědní doby na vyklizení pozemku. 

 

Usnesení RM č. 128/2014 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 698/33 v k.ú. Daliměřice o výměře 34m
2
 za cenu 100 

Kč/m
2
/rok na přístavbu kanceláře firmy RAKY pro pana xxxxxxxx.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem pozemků pod garážemi v ul. 5. května, Turnov 

Standardní pronájem garáže. 

 

Usnesení RM č. 129/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy s p. xxxxxxxxxx, xxxxxx na pronájem částí pozemků p.č. 1290 a 

1291 v k.ú Turnov o výměře 15m2 za cenu 100 Kč/m
2
/rok za stejných podmínek jako s ostatními 

nájemci.  

(Hlasování:8/0/0) 
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Pronájem pozemku – parkovacího místa ve Vejrichově ulici v Turnově 

 

Usnesení RM č. 130/2014 

RM schvaluje pronájem pozemku za účelem parkování na pozemku parc. č. 141/2, k.ú Turnov 

v ceně 300 Kč/měsíc za jedno parkovací stání pro pana xxxxxxxxxxx.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výpůjčka pozemků v k.ú Daliměřice 

Pan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx má s Městem Turnov uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků na 

Daliměřicích. Tyto pozemky využívá k zemědělské činnosti. Smlouva byla uzavřena na 5 let, končí 

15.4.2014. Pan xxxxxxx požádal o pokračování výpůjčky na dalších 5 let. 

 

Usnesení RM č. 131/2014 

RM schvaluje pokračování smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 767/29, 767/51, 767/40, 767/30, 

767/1, 767/9, 767/8, 767/10, 767/45, 767/4, 767/52, 767/46, 982/4 a části pozemku p.č. 767/11, vše 

k.ú Daliměřice, s panem xxxxxxxxxxx na dobu určitou 5-ti let.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výpůjčka pozemků v k.ú Mašov  

Pan xxxxxxxxxx, xxxxxxx má s Městem Turnov uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemků v 

Mašově. Tyto pozemky využívá k zemědělské činnosti – pastvě. Pan xxxxxx požádal o pokračování 

výpůjčky na dalších 5 let. 

 

Usnesení RM č. 132/2014 

RM schvaluje pokračování smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/8, 

624/9, 624/10 a 628/6 v k.ú. Mašov u Turnova s p. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx na dobu určitou 5ti let. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Směna pozemků – řadové garáže na sídlišti Přepeřská, Turnov 

Dlouhodobá směna pozemků v oblasti garáží Přepeřská. 

 

Usnesení RM č. 133/2014 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku parc. č. 1986/37 ost.pl. ve vlastnictví 

xxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 1986/109 zast. pl. ve vlastnictví Města Turnov. Cena za 

rozdíl výměr směňovaných pozemků je stanovena na 300 Kč/m
2
. Veškeré náklady s převodem 

spojené hradí majitelé garáže.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene (služebnosti) na stavbu „Reko MS Turnov – Skálova, k.ú. Turnov“ – 

upřesnění 

Usnesení RM č. 134/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 

na pozemky p.č. 607/3, 609, 611/1 a 614, vše v k.ú Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou „Reko MS Turnov – Skálova, k.ú. Turnov“, v celkové délce 107 bm ve prospěch RWE 

GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč/bm v obytném území města podle funkčního 

uspořádání v územním plánu + DPH (upřesnění a návaznost na usnesení RM č. 29/2011) 

(Hlasování:8/0/0) 
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Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov – náhrada TS č. SM 0830 Výšinka“ 

 

Usnesení RM č. 135/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, o změně některých 

zákonů (energetický zákon) na pozemek parc.č. 1663/9,k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v 

celkové délce 20 bm dotčeného stavbou „Turnov, náhrada TZS č. SM_0830 Výšinka“ ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč/bm + DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Malý Rohozec – NN pro kompostárnu“ - doplnění 

 

Usnesení RM č. 136/2014 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 458/2000 

Sb. a občanským zákoníkem na pozemcích parc.č. 991/4, k.ú. Daliměřice a parc.č. 130/6 k.ú. Malý 

Rohozec ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, Malý Rohozec – přípojka kNN 

pro kompostárnu“ v délce cca 9 bm a umístění pilíře ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úhradu 400 Kč/bm v obytném území města podle funkčního uspořádání území v 

územním plánu + 1.000 Kč (osazení pilíře) + DPH (doplnění a návaznost na usnesení RM č. 

32/2011). 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Vypsání výběrového řízení „Stavební úpravy náves Mašov“ 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla projektová dokumentace částečně zjednodušena 

(zmenšeny některé zpevněné plochy, vypuštěno pítko apod.). Dalším objektem, který bude 

realizován samostatně, je kaple. Oprava kaple byla zahájena v loňském roce výměnou střešní 

krytiny, výměnou tří oken s dřevěnými žaluziemi ve věži kaple a opravou omítky na věži kaple. 

Tyto práce byly hrazeny částečně ze sbírky občanů. V letošním roce je na opravu kaple v rozpočtu 

vyčleněno 350 tis. Kč. Práce budou řešeny samostatnými výběrovými řízeními.  

Rozpočtovaná cena stavebních prací na úpravu návsi po provedených změnách je ve výši 7 107 tis 

Kč vč. DPH.  V rozpočtu města na rok 2014 jsou vyčleněny 2 mil. Kč.  

Po projednání vedení města navrhuje, aby stavební úpravy návsi v Mašově byly zahájeny a 

dokončeny v letošním roce s podmínkou, že úhrada části ceny za stavební práce proběhne až v 

únoru roku 2015. Abychom docílili příznivější ceny prací, využili jsme nabídky Krajské správy 

silnic Libereckého kraje na odkoupení použitích kostek rozměru 10x10, které můžeme použít na 

dláždění na návsi.  

Po odečtení úhrady za nákup kostek nám na vlastní realizaci zbývá v letošním roce 1500 tis. Kč vč. 

DPH. Zbývající část ceny bychom měli hradit v roce 2015. Dle rozpočtované ceny se jedná o 

doplatek ve výši 5 607 tis. Kč vč. DPH. Je pravděpodobné, že v soutěži bude cena snížena. 

 

Usnesení RM č. 137/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky na „Stavební úpravy náves Mašov“ 

s podmínkou odložení úhrady za realizaci díla do 28.2.2015 ve výši nabídkové ceny s odečtením  

1 500 tis. Kč vč. DPH.  

RM jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Eva Kordová, Jindřich Zeman, Mgr. 

Bc. Martin Féna, Jiří Vocásek 

(Hlasování:7/0/1) 
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Demolice jatek 

Společnosti BIOSIDE s.r.o. předložila nabídku na demolici celého objektu za velmi příznivou cenu. 

Součástí této nabídky je i stavební objekt SO-4, který je součástí zadávací dokumentace Sportovní a 

rekreační areál Maškova zahrada Turnov. O tuto cenu za demolici by byla cena ještě snížena. 

Stavby by byly odstraněny během dvou měsíců, následně má společnost zájem po dobu přibližně 4 

měsíců na pozemku uskladnit předrcený materiál (suť), který bude odprodávat. V rozpočtu města 

nejsou pro tuto akci v roce 2014 vyčleněny finanční prostředky. K vlastní demolici bývalých jatek 

vzhledem k výstavbě sportovního areálu bude muset stejně dojít. Je otázkou, zda zahájit demolici 

samostatně, nebo ji řešit s firmou, která bude realizovat Sportovní a rekreační areál Maškova 

zahrada. Nutno hledat finanční zdroje v rozpočtové změně č. 1 a připojit informaci z výběrového 

řízení k Maškově zahradě. 

 

Usnesení RM č. 138/2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Demolice jatek“. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 2 Záležitosti sociálního odboru 

Výroční zpráva Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o. a Dětského centra Turnov, p.o. 

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na stránkách organizací. 

 

Usnesení RM č. 139/2014 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov, p.o. za r. 2013 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 140/2014 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Dětského centra Turnov, p.o. za r. 2013. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 3 Záležitosti OŠKS 

Snížení kapacity školní jídelny ZŠ Skálova 

 

Usnesení RM č. 141/2014 

RM schvaluje snížení kapacity školní jídelny Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily, ze 

stanoveného počtu 1 500 stravovaných na 800 stravovaných.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Městská knihovna – SGEI – zrušení pověření 

Jedná se o návrh na zrušení Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby na poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu – schváleno Radou Města Turnov, 10. 2. 2014, usnesením č. 

70/2014 a ZM Turnov 30.1.2014, usnesením č. 11/2014, která byla uzavřena mezi Městem Turnov 

a Městskou knihovnou Antonína Marka v rámci Veřejné podpory. Navrhuji též zrušit výše uvedená 

usnesení. Důvodem je nový výklad a „vyřazení“ knihoven ze systému veřejné podpory.  

Aktuální výklad k dané problematice: Evropská komise vyjasnila svoji pozici k podpoře 

poskytované knihovnám poskytujícím veřejné knihovnické a informační služby s odkazem na tzv. 

knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.), a to na základě oznámení, které bylo českou stranou podáno dne 

4. října 2012. 
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Usnesení RM č. 142/2014 

RM ruší usnesení č. 70/2014 (RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu pro MĚSTSKOU KNIHOVNU ANTONÍNA MARKA TURNOV,  

příspěvková organizace pro rok 2014. (Hlasování:7/0/0) ze dne 10.2.2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Městská knihovna – vize nové knihovny 

Na základě projednání záměru umístění knihovny do objektu KC Střelnice v odborných komisích 

RM, jsem se rozhodl vytvořit pracovní skupinu pro novou knihovnu ve složení (bez titulů): Hocke, 

Špetlík, Pekař, Karpíšek, Kordová, Halama, Maierová, Jakouběová, Pešek, Brož, Zakouřil, Richter 

(Klementinum). Tato skupina se sešla 17. března 2014 a diskutovala následující okruhy: 

- mapování stávajícího stavu 

- nalezení střednědobého východiska v jasně popsaných variantách 

- doporučení výsledné varianty zastupitelstvu včetně harmonogramu a finančního plnění vše jako 

doporučení pro další zastupitele. 

 

Zásadním oponentními důvody pro odmítnutí integrace knihovny do Kulturního centra Střelnice 

jsou: 

- nedostatečné plochy - navrhovaných 570 m2, stávající knihovna 450m2, navrhovaný odborný 

standart 900m2 (1200m2 včetně hygienického zázemí a komunikačních prostor) 

- snížení určitého komfortu využívání Střelnice v případě společenských akcí (tombola a zázemí 

kluboven) 

- lokalita – stávající knihovna je v blízkosti 3 základních škol a penzionů pro seniory 

- případné rozmístění ve třech podlažích 

 

Pracovní skupina diskutovala několik možných přístupů k celé problematice: 

- Stavba nového objektu knihovny ve spojení s další organizací např. Žlutá ponorka (cca 40 

mil. Kč, je zpracována ověřovací studie záměru) 

- Integrace knihovny do některého stávajícího městského objektu (objekty ve Skálově ulici, 

objekt ul. Zborovská, Bio ráj a další) 

- Přestavba a dostavba stávající knihovny 

- Koupě některého staronového objektu (Slávie, Kino v ul. Trávnice apod.) 

- Integrace knihovny do objektu Střelnice (argumenty PRO – co se týče prostých plošných metrů, 

tak se jedná o poměrně stejnou plochu, u Střelnice k tomu navíc ovšem přibude stávající výtah, 

velké hygienické zázemí jak pro klienty, tak zaměstnance, reprezentativní objekt, možnost využívat 

společenský sál, kino, kavárnu, restauraci a poloha uprostřed města) 

- Stavba nové knihovny na Turnově 2 a knihovnu na Turnově 1 provozovat ve statutu pobočky 

S tématem souvisí i stavba případného nástupního objektu divadla, já osobně odhaduji někde v 

letech 2018-2020, případně stavby školských zařízení v plánovacím období 2016-2020 

(plnohodnotná škola na Turnově 2, přestavba ZŠ Mašov). 

 

Výsledek jednání: Pracovní skupina se obecně přiklání ke stavbě nového objektu knihovny ve 

Skálově ulici s další doprovodnou funkcí. 

 

Usnesení RM č. 143/2014 

RM pověřuje OSM ve spolupráci s ředitelem MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA 

TURNOV stanovit plán oprav objektu v pětiletém horizontu s vizí dalšího fungování knihovny ve 

stávajícím objektu do doby nalezení nového řešení nebo vhodného dotačního titulu. 

(Hlasování:6/0/1) 
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Usnesení RM č. 144/2014 

RM pověřuje ředitele MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV Mgr. Hanuše 

Karpíška sledovat dotační tituly směřující do oblasti knihovnictví s vizí stavby objektu nové 

knihovny. 

(Hlasování:6/0/1) 

 

Usnesení RM č. 145/2014 

RM ukládá řediteli MĚSTSKÉ KNIHOVNY ANTONÍNA MARKA TURNOV Mgr. Hanuši 

Karpíškovi předložit návrh nového řešení pobočky knihovny na Turnově 2 do konce května 2014. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Převedení zřizovatelských kompetencí Základní školy Turnov - příspěvková organizace, Sobotecká 

242, Turnov na Město – prvotní informace 

Jedná se o nabídku Libereckého kraje k převedení zřizovatelských kompetencí Základní školy 

Turnov- příspěvkové organizace, Sobotecká 242, Turnov (tj. praktické ZŠ a speciální školy) na 

Město Turnov. Podrobné informace budou prezentovány na zastupitelstvu města. 

 

Usnesení RM č. 146/2014 

RM navrhuje Libereckému kraji zahájit okamžitě jednání o stěhování Základní školy Turnov - 

příspěvková organizace, Sobotecká 242, Turnov do objektu Zborovská 519, Turnov.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 147/2014 

RM bere na vědomí aktuální informace o záměru Libereckého kraje převést zřizovatelské 

kompetence k Základní škole Turnov - příspěvková organizace, Sobotecká 242, Turnov na Město 

Turnov.  

RM ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi předložit tuto problematiku na květnové jednání ZM.  

(Hlasování:6/0/1) 

 

K bodu č. 4 Záležitosti FO 

Limity – městský rozpočet na rok 2014 

Městská policie Turnov  
Limit pracovníků na rok 2014 ve výši 17. Limit hrubých mezd na rok 2014 ve výši 5463 tis. Kč. 

Výše uvedené limity vychází se schváleného rozpočtu na rok 2014.  Limity za město Turnov 

předložíme radě města v květnu, z důvodu vyčlenění mzdových nákladů na OCR pro příspěvkovou 

organizaci Turnovské památky a cestovní ruch. V květnové radě bude předložen současně návrh 

rozpočtu na rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Turnovské památky a cestovní ruch.  

 

Usnesení RM č. 148/2014 

RM schvaluje limit hrubých mezd ve výši 5463 tis. Kč a limit pracovních úvazků ve výši 17 na rok 

2014 pro Městskou policii Turnov. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 5 Záležitosti OVV 

Na svém únorovém zasedání Rada města schválila záměr vysoutěžit nové ceny energií pro město a 

jeho organizace na roky 2015 a 2016. Následně na březnovém zasedání RM bylo uloženo 

vedoucímu OVV udělat poptávku na administraci e-aukce dle směrnice města. 

Osloveny byly dle směrnice tři firmy s následujícím výsledkem: 

- 90 000,- Kč bez DPH 

-Centrum - 96 000,- Kč bez DPH 

-TENDER - 108 000,- Kč bez DPH 

 

Srovnání energie 2012 – 2013, vyhlášení aukce 

 

  Usnesení RM č. 149/2014 
RM ruší usnesení č. 61/2014. 

 

RM ukládá starostovi města podpis příkazní smlouvy s firmou ENENG s.r.o. pro administraci 

výběrového řízení na dodávku energií pro město a jeho organizace na roky 2015 a 2016 dle 

předložené nabídky za cenu 90 000,- Kč bez DPH a zároveň ukládá vedoucí finančního odboru 

zařadit tuto částku do nejbližších rozpočtových opatření. 

 

RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí připravit ve spolupráci s odborem správy majetku a 

firmou ENENG s.r.o. zadávací dokumentaci aukce na energie pro MÚ Turnov a předložit ji RM ke 

schválení v nejbližším možném termínu. 

 

RM bere na vědomí informaci o úsporách energií a ukládá vedoucímu OVV předložit výsledky 

spotřeby roku 2013 po skončení jednotlivých zúčtovacích období. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 6 Záležitosti OS 

Záměr výměny katastrálního území Turnov a Mírová pod Kozákovem 

Předmětem změny má být úprava hranic katastrálního území Turnov, Město Turnov, a katastrálního 

území Bělá u Turnova, Obec Mírová pod Kozákovem, které jsou zároveň hranicemi obcí. Tato 

úprava by se týkala dvou možných lokalit, lokalita „Károvsko-Myšina“ a lokalita „U Bělé“ tak, aby 

stávající souvislá bytová zástavba v těchto lokalitách nebyla tříštěna hranicemi katastrálních území, 

potažmo zároveň hranicemi obcí. Níže uvedená usnesení dávají starostovi města mandát k zahájení 

jednání s obcí Mírová pod Kozákovem a v případě kladné reakce postupné jednání s jednotlivými 

občany. Celá aktivita vychází ze zájmu obyvatel Turnova, kteří  jsou ve své podstatě součástí Bělé. 

 

Usnesení RM č. 150/2014 

RM pověřuje starostu města jednáním o změně hranic k.ú. Turnov, město Turnov a k.ú. Bělá u 

Turnova, obec Mírová pod Kozákovem s orgány obce Mírová pod Kozákovem. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 151/2014 

RM ukládá starostovi města o výsledku jednání o změně hranic mezi městem Turnov a obcí Mírová 

pod Kozákovem s orgány obce Mírová pod Kozákovem informovat zastupitelstvo města Turnova. 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 7 Kancelář tajemníka 
Kritéria pro jednatele obchodních společností města a ředitele příspěvkových organizací na rok 

2014 

Kritéria jsou stanovována pro každý rok s ohledem na předpokládané směřování problematiky. 

 

Usnesení RM č. 152/2014 

RM schvaluje kritéria na rok 2014 pro jednatele obchodních společností města a ředitele 

příspěvkových organizací dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Hodnocení jednatelů obchodních společností města – roční odměna 

Dle výsledků hodnocení hodnotící komisí byly stanoveny roční odměny jednatelům městských 

obchodních společností ve výši 2-4 platy. 

 

Usnesení RM č. 153/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. schvaluje 

výši mimořádné odměny pro pana Mgr. Davida Peška dle předloženého návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 154/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s r.o. schvaluje výši 

mimořádné odměny pro pana Libora Preislera dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena 

z prostředků organizace. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 155/2014 

RM v působnosti valné hromady společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s r.o. schvaluje 

výši mimořádné odměny pro pana Bc. Jindřicha Kořínka dle předloženého návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Hodnotící kritéria pro vedoucí odborů Městského úřadu, tajemníka a pověřeného strážníka Městské 

policie pro rok 2014 

Kritéria jsou stanovována pro každý rok s ohledem na předpokládané směřování problematiky. 

 

Usnesení RM č. 156/2014 

RM schvaluje hodnotící kritéria pro rok 2014 pro vedoucí odborů a tajemníka Městského úřadu a 

pověřeného strážníka Městské policie Turnov dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 
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Zakládací listiny obchodních společností dle NOZ 

 

Usnesení RM č. 157/2014 

RM rozhoduje o tom, že společnost KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. se podřizuje zákonu 

č. 90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní znění se 

nahrazuje tímto novým zněním. 

 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o. -------------------------

------ 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------- --- 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,------------------- 

hostinská činnost,-------------------------------------------------------------------------------------------- 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.--------------------------------------------------- 

 

Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál společnosti činí 200.000,--Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých.-------------

Jediným společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, 

peněžitý vklad ve výši 200.000,--Kč, slovy: dvě stě tisíc korun českých, podíl 100%, jedná se o 

podíl základní. Vklad společníka je zcela splacen. ----------------------------------------- 

Podíl společníka se určuje poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 

Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 
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odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 

společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy 

jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba 

je možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 
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jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 (Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 158/2014 

RM rozhoduje o tom, že společnost MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se podřizuje zákonu 

č. 90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní znění se 

nahrazuje tímto novým zněním: 

 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. ------------------------

------- 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------- a) 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----------------b) 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace, rekondice a 

sportovního tréninku,--------------------------------------------------------------------------------------c) 

silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

rychlosti do 3,5 tuny včetně. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál společnosti činí 38.247.000,--Kč, slovy: třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm 

tisíc korun č. ----------------------------------------------------------------------------------------- Jediným 

společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335,  vklad ve 

výši 38.247.000,--Kč, slovy: třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun č., podíl  100%, 

jedná se o podíl základní. Vklad společníka je zcela splacen. -------------------Základní kapitál je 

tvořen peněžitým vkladem jediného společníka  ve výši 4.655.000,--Kč, slovy: čtyři miliony šest 

set padesát pět tisíc korun č. a nepeněžitým vkladem ve výši 33.592.000,--Kč, slovy: třicet tři 

miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých, který tvoří tyto nemovité věci v katastrálním 

území  Turnov: ------------------------------------------------------ -------pozemek parc. č. 1839/5 zast. 

plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če občanská vybavenost),-----------------------------

------------------------------------------------------- ----- pozemek parc. č.  1839/13 zast. plocha a nádvoří 

(jehož součástí je budova bez čp/če občanská vybavenost) --------------------------------------------------

----------------------------------------pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha,---------------------------------

--------------------------------------------- parc.č. 1818/9 ostatní plocha, --------------------------------------

----------------------------------------  parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří,--------------------------

-----------------------------------  parc.č. 1818/24 ostatní plocha -----------------------------------------------

------------------------------  parc.č. 1818/31 ostatní plocha ----------------------------------------------------

------------------------  parc.č. 1818/34 ostatní plocha ----------------------------------------------------------

------------------  parc.č. 1818/53 orná půda ---------------------------------------------------------------------

------------  parc.č. 1818/55 ostatní plocha ----------------------------------------------------------------------

------ parc.č. 1818/56 zastavěná plocha a nádvoří ------------------------------------------------------------  

parc.č. 1839/1 ostatní plocha ------------------------------------------------------------------------------  

parc.č. 1839/12 ostatní plocha --------------------------------------------------------------------------- 
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parc.č. 3500/2 ostatní plocha ------------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3500/3 ostatní plocha --------------------------------------------------------------- 

 

---- pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013 ze dne 5.9.2013------------------------

-------  parc.č. 1818/89 orná půda --------------------------------------------------------------------------------

-  parc.č. 1818/92 zahrada ----------------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 1819/3 ostatní plocha ------------------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří---------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří --------------------------------------------------------------------- 

parc.č. 3500/4 ostatní plocha,----------------------------------------------------------------- 

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013  - parc.č. 2546/19 ostatní plocha ----    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha ----- 

včetně terénních úprav, se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých 

posudcích vyhotovených znalcem panem Zdeňkem Bartošem ve výši zjištěné ceny obvyklé  

33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých).-------------------- 

Jedná se o areál Maškovy zahrady, fotbalový stadion včetně budov v ul. Koškova, hřiště za tratí 

(bývalé škvárové) a sportovní hřiště v ul. 1.máje,  v Turnově.-----------------------------------  

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  Zdeňkem Bartošem, Turnov, 1.máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, 

čtyřmi znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč 

(slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých).--------Základní kapitál je zcela 

splacen.--------------------------------------------------------------------------   

Podíl společníka se určuje poměrem  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 

Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 
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hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 

společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje 

a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je 

možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 (Hlasování:8/0/0) 
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Usnesení RM č. 159/2014 

RM rozhoduje o tom, že společnost Technické služby Turnov, s.r.o. se podřizuje zákonu č. 90/2012 

Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a v souvislosti 

s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní znění se nahrazuje 

tímto novým zněním: 

 

Za prvé:  Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní  firma společnosti zní:  Technické služby Turnov, s.r.o. --------------------------------- 

Za druhé:  Sídlo   společnosti----------------------------------------------------------------------------

Sídlem společnosti je:  Turnov.----------------------------------------------------------------------------- 

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------- 

 

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ---------------------------------------------------------------------- 

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,------------------------------------------------ 

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 

tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,--------------------------------------- výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,------------------- montáž, opravy, revize 

a zkoušky elektrických zařízení,----------------------------------------------- truhlářství, podlahářství,----

-------------------------------------------------------------------------------- opravy silničních vozidel,--------

--------------------------------------------------------------------------- provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování.-------------------------------------------------------- 

 

Za páté:  Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál  společnosti činí 39.500.000,--Kč, slovy: třicet devět milionů pět set tisíc korun 

českých.------------------------------------------------------------------------------------------------Jediným 

společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, vklad ve 

výši 39.500.000,--Kč, slovy: třicet devět milionů pět set tisíc korun českých, podíl  100%, jedná se 

o podíl základní. Vklad společníka je zcela splacen. Vklad jediného společníka je tvořen 

nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je dále uvedený majetek, tj. movité a nemovité věci, který 

společník vkládá do společnosti a jehož  hodnota byla stanovena posudky dvou znalců a to:----------

------------------------------------------------------------------------- 

a) znalce Ing. Ladislava DRBOHLAVA, bytem: Turnov, Hruštice 1777,  jmenovaného 

rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové  z 5.12.1989 čj. Spr 1021/89 pro základní obor 

ekonomika - odvětví  ceny a odhady se specializací - odhady motorových vozidel,---------------b) 

znalce Jiřího ŠUSTRA, bytem: Lomnice n. P., Jilemnická 125,  jmenovaného rozhodnutím 

Krajského soudu v Hradci Králové  z 3.9.1987 čj. Spr 658/87 a z 21.10.1992 čj. Spr 1548/92 pro 

základní obor ekonomika - ceny a odhady motorových a přípojných vozidel, dílenských strojů a 

zařízení, zemědělských strojů a mechanizace.-------------------------------------------------- 

Předmětem nepeněžitého vkladu společníka je:------------------------------------------------------- 

1) osobní automobil Škoda Favorit 135 SPZ SMD 00-20, v hodnotě:-------------------------------- - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2765 - 105.600,--Kč, slovy: jedno 

sto pět tisíc šest set korun  č.,-----------------------------------------------------------------  dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 1615/96 - 106.900,--Kč, slovy: jedno sto 

šest tisíc devět set  korun č.,--------------------------------------------------------  2) jednoosý valník za 

malotraktor, typ NSN 10, výrobní č. 37097,  v hodnotě:------------------- - dle posudku znalce ad a) 
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shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2791 - 4.300,--Kč, slovy: čtyři tisíce tři sta korun č.,---

------------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1639/96 - 4.700,--Kč, slovy: čtyři tisíce sedm set korun č.,---

--------------------------------------------------------------------  3) kolový malotraktor, typ TZ - 4K - 14 

K, výrobní č. 29142,  v hodnotě:--------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2790 - 23.000,--Kč, slovy: dvacet tři tisíce korun č.,-----------

------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č.1640/96 - 25.400,--Kč, slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta korun  

č.,------------------------------------------------------------------ 4) malotraktor, typ MT 8 - 050, výrobní č. 

435, v hodnotě:-------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2787 - 130.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet tisíc korun č.,  - 

dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č. 1643/96 - 125.200,--Kč, 

slovy: jedno sto dvacet pět tisíc dvě stě  korun č.,--  5) malotraktor, typ MT 8 - 050, výrobní č. 393, 

v hodnotě:-------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

13.10.1996,  pod č. 2788 - 131.200,--Kč, slovy: jedno sto třicet jeden tisíc  dvě stě korun č.,----------

--------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

28.10.1996, pod č. 1642/96 - 124.400,--Kč, slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíce  čtyři sta korun č.,----

------------------------------------------  6) kolový malotraktor, typ TZ 4K-14, výrobní č.7625, v 

hodnotě: ----------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

13.10.1996,  pod č. 2789 - 9.000,--Kč, slovy: devět tisíc korun č.,------------------------------------------

----------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, 

pod  č. 1641/96 - 8.800,--Kč, slovy: osm tisíc osm set korun č.,--------------------------------------------

------------------------------  7) malotraktor, typ MT 8, č. motoru 5207833, v hodnotě:--------------------

-------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2793 

- 38.300,--Kč, slovy: třicet osm tisíc tři sta korun  č.,---------------------------------------------------------

------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č. 1644/96 - 

37.900,--Kč, slovy: třicet sedm tisíc devět set korun  č.,------------------------------------------------------

--------- 8) sklápěcí přívěs, typ BSS, P 93S, SPZ SM 32-73, v hodnotě:-----------------------------------

---- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2766 - 38.000,--Kč, 

slovy: třicet osm tisíc korun č.,------------------------------------------------------------------------------ dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 1616/96 - 37.200,--Kč, slovy: 

třicet sedm tisíc dvě stě korun  č.,---------------------------------------------------------------  9) speciální 

zařízení, kladivo, typ GSH 10C + centrála HONDA,  v hodnotě:----------------------- - dle posudku 

znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2764 - 46.400,--Kč, slovy: čtyřicet šest 

tisíc čtyři sta korun  č.,---------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad 

b) shora, vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1635/96 - 48.600,--Kč, slovy: čtyřicet osm tisíc šest 

set korun  č.,---------------------------------------------------------------  10) speciální zařízení - 

minirypadlo, typ DH 0115, výrobní č.  347, v hodnotě:-------------------- - dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2774 - 46.300,--Kč, slovy: čtyřicet šest tisíc tři sta 

korun  č.,------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1637/96 - 47.200,--Kč, slovy: čtyřicet sedm tisíc dvě stě 

korun  č.,---------------------------------------------------------------  11) kolový nakladač s 

příslušenstvím, typ UNC 053.64, v hodnotě:----------------------------------- dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2779 - 211.000,--Kč, slovy: dvě stě jedenáct tisíc 

korun č.,----------------------------------------------------------------------- dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996, pod  č. 1638/96 a pod č. 1636/96 celkem - 248.300,--Kč, slovy: dvě 

stě  čtyřicet osm tisíc tři sta korun č.,------------------  12) speciální automobil sypač typ Škoda 706 

MTSP 25, SPZ SM  24-51, v hodnotě:------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 13.10.1996,  pod č. 2792 - 102.100,--Kč, slovy: jedno sto dva tisíce sto korun  č.,------------------

------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 
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25.10.1996, pod  č. 1628/96 - 105.800,--Kč, slovy: jedno sto pět tisíc osm set korun  č.,---------------

------------------------------------------- 13) speciální automobil na odvoz tuhých domovních odpadů, 

typ BOBR  11,5 - 1 Š 706, SPZ SM 40-64, v hodnotě:-------------------------------------------------------

--------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 

2794 - 94.600,--Kč, slovy: devadesát čtyři tisíce šest set  korun č.,-----------------------------------------

------------------- - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1629/96 - 

88.400,--Kč, slovy: osmdesát osm tisíc čtyři sta korun  č.,---------------------------------------------------

----------  14) speciální nákladní automobil nosič kontejnerů typ LIAZ  151.270 K-J, SPZ SM 67-41, 

v hodnotě:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2785 - 439.000,--Kč, slovy: 

čtyři sta třicet devět tisíc korun č.,-----------------------------------------------------------------  - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1627/96 - 424.300,--Kč, slovy: 

čtyři sta dvacet čtyři tisíce  tři sta korun č.,--------------------------------------------------  15) sklápěcí 

přívěs typ BSSPS 701, SPZ SM 40-92, v hodnotě:--------------------------------------- - dle posudku 

znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2784 - 24.000,--Kč, slovy: dvacet čtyři 

tisíce korun č.,--------------------------------------------------------------------------- dle posudku znalce ad 

b) shora, vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1630/96 - 23.800,--Kč, slovy: dvacet tři tisíce osm 

set korun  č.,---------------------------------------------------------------  16) sklápěcí přívěs typ BSSP 53 

S, SPZ SM 18-98, v hodnotě:--------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2783 - 17.500,--Kč, slovy: sedmnáct tisíc pět set korun č.,----

------------------------------------------------------------------ dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1631/96 - 21.000,--Kč, slovy: dvacet jeden tisíc korun č.,-----

---------------------------------------------------------------------  17) sklápěcí přívěs typ BSSP 53 S, SPZ 

SM 35-84, v hodnotě:--------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2782 - 19.400,--Kč, slovy: devatenáct tisíc čtyři sta korun  

č.,-----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1632/96 - 20.200,--Kč, slovy: dvacet tisíc dvě stě korun č.,---

---------------------------------------------------------------------  18) traktorový sklápěcí přívěs typ BSSPS 

2.08.06 Agro SPZ SM  34-29, v hodnotě:-------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2781 - 31.800,--Kč, slovy: třicet jeden tisíc osm set korun  

č.,-----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1633/96 - 34.900,--Kč, slovy: třicet čtyři tisíce devět set 

korun č.,--------------------------------------------------------------  19) přívěs za osobní automobil typ 

Kempík, SPZ 12-SM-56, v hodnotě:---------------------------- dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2780 - 5.300,--Kč, slovy: pět tisíc tři sta korun č.,--------------

----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996, pod  č. 1634/96 - 5.800,--Kč, slovy: pět tisíc osm set korun č.,--------

--------------------------------------------------------------------  20) nákladní automobil typ LIAZ 706 

MTSP 27, nosič kontejnerů, SPZ  SM 68-90, v hodnotě:- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2778 - 105.300,--Kč, slovy: jedno sto pět tisíc tři sta korun  

č.,---------------------------------------------------------------  - - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1626/96 - 104.800,--Kč, slovy: jedno sto čtyři tisíce osm set 

korun č.,--------------------------------------------------------  21) nákladní automobil typ LIAZ 706 

MTSP 27, nosič kontejnerů, SPZ  SM 54-37, v hodnotě:- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 11.10.1996,  pod č. 2777 - 106.500,--Kč, slovy: jedno sto šest tisíc pět set korun 

č.,---------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 25.10.1996, pod  č. 1625/96 - 103.300,--Kč, slovy: jedno sto tři tisíce tři sta 

korun  č.,------------------------------------------------------------ 22) nákladní automobil Multicar M 25-

10, SPZ SM 46-15, v hodnotě:------------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2776 - 85.700,--Kč, slovy: osmdesát pět tisíc sedm set korun  



19  Usnesení - rada Města Turnov 7.4.2014 

 

č.,--------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996, pod  č. 1619/96 - 71.100,--Kč, slovy: sedmdesát jeden tisíc sto 

korun  č.,---------------------------------------------------------------  23) nákladní automobil Multicar M 

25, SPZ SM 68-39, v hodnotě:---------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2775 - 69.900,--Kč, slovy: šedesát devět tisíc devět set korun 

č.,-----------------------------------------------------------  - - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996, pod  č. 1620/96 - 72.000,--Kč, slovy: sedmdesát dva tisíce korun č.,-

---------------------------------------------------------------------  24) nákladní automobil valník Multicar 

M 25.1 A 01, SPZ SM 72-74,  v hodnotě:---------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 10.10.1996,  pod č. 2773 - 125.100,--Kč, slovy: jedno sto dvacet pět tisíc sto  

korun č.,-------------------  --------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996, pod  č. 1621/96 - 120.200,--Kč, slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě 

korun č.,-------------------------------------------------------- 25) multikára sypač typ M 25.1A, SPZ SM 

58-33, v hodnotě:----------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 10.10.1996,  pod č. 2772 - 122.700,--Kč, slovy: jedno sto dvacet dva tisíce sedm set korun č.,---

-------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

24.10.1996, po  č. 1622/96 - 131.600,--Kč, slovy: jedno sto třicet jeden tisíc šest set korun č.,--------

-------------------------------------------  26) zem. kol. traktor typ Zetor 7745, SPZ SM 34-31, v 

hodnotě: -------------------------------------- dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

10.10.1996,  pod č. 2769 - 203.400,--Kč, slovy: dvě stě tři tisíce čtyři sta korun č.,----------------------

--------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

24.10.1996, pod  č. 1624/96 - 204.700,--Kč, slovy: dvě stě čtyři tisíce sedm set korun č.,--------------

------------------------------------------- 27) zem. kol. traktor typ Zetor 7745, SPZ SM 36-08, v 

hodnotě:------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

10.10.1996,  pod č. 2771 - 218.300,--Kč, slovy: dvě stě osmnáct tisíc tři sta korun č.,------------------

--------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

24.10.1996, pod  č. 1623/96 - 217.000,--Kč, slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun č., --------------------

-----------------------------------------  28) zem. kol. traktor typ Zetor 7011, SPZ SM 25-13, v hodnotě:-

------------------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  

č. 2768 - 140.000,--Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun č.,---------------------------------------------

------------------------- dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 

1618/96 - 146.790,--Kč, slovy: jedno sto čtyřicet tisíc sedm set  devadesát korun č.,--------------------

-------------------  29) sklápěcí přívěs typ BSSP 93 S, SPZ SM 32-74, v hodnotě:-------------------------

-------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 9.10.1996, pod  č. 2767 - 37.500,--

Kč, slovy: třicet sedm tisíc pět set korun č.,-------------------------------------------------------------------  

- dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996, pod  č. 1617/96 - 37.900,--Kč, 

slovy: třicet sedm tisíc devět set korun  č.,---------------------------------------------------------------   30) 

kolový nakladač typ UNC 061, č. motoru 082459, v hodnotě:------------------------------------ - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 12.10.1996,  pod č. 2786 - 341.900,--Kč, slovy: tři 

sta čtyřicet jeden tisíc devět set korun č.,-----------------------------------------------------  - dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 28.10.1996, pod  č. 1645/96 - 347.200,--Kč, slovy: tři sta 

čtyřicet sedm tisíc dvě stě korun č.,---------------------------------------------------  31) speciální 

automobil na odvoz domovního odpadu typ BOBR 12.1  LIAZ 636, SPZ SM 67-76, v hodnotě:-----

-------------------------------------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce 

ad a) shora, vyhotoveného dne 13.10.1996,  pod č. 2795 - 313.800,--Kč, slovy: tři sta třináct tisíc 

osm set korun č.,---------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1646/96 - 356.200,--Kč, slovy: tři sta padesát šest tisíc 

dvě stě  korun č.,-----------------------------------------------------  32) speciální automobil na odvoz 

domovního odpadu typ BOBR 16.2  LIAZ 636, SPZ SM 57-13, v hodnotě:------------------------------

------------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 
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vyhotoveného dne 14.10.1996,  pod č. 2796 - 437.400,--Kč, slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc čtyři sta 

korun č.,-------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1647/96 - 439.500,--Kč, slovy: čtyři sta třicet devět tisíc pět 

set korun č.,----------------------------------------------------  33) speciální automobil na odvoz 

domovního odpadu včetně popela  typ BOBR 12.1, SPZ SM 59-52, v hodnotě:-------------------------

-------------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 14.10.1996,  pod č. 2797 - 615.600,--Kč, slovy: šest set patnáct tisíc šest set  

korun č.,-------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1648/96 - 620.000,--Kč, slovy: šest set dvacet tisíc korun č.,-

----------------------------------------------------------------  34) speciální cisternový automobil typ 

Karosa SA 8 - L 110, SPZ SM  66-78, v hodnotě:-------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 15.10.1996,  pod č. 2798 - 568.300,--Kč, slovy: pět set šedesát osm tisíc tři sta  

korun č.,---------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1649/96 - 570.000,--Kč, slovy: pět set sedmdesát tisíc korun 

č.,-------------------------------------------------------------  35) speciální automobil k čištění vozovek typ 

A 31.1 K-S1, ČIVO  6, SPZ SM 69-35, v hodnotě:-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 

17.10.1996,  pod č. 2799 - 762.100,--Kč, slovy: sedm set šedesát dva tisíce sto  korun č.,--------------

-------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

29.10.1996, pod  č. 1650/96 - 746.900,--Kč, slovy: sedm set čtyřicet šest tisíc devět set korun č.,----

-------------------------------------------  36) speciální cisternový automobil typ Avia SSaZ CAV 01, 

SPZ SM 64-88, v hodnotě:---------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 16.10.1996,  

pod č. 2800 - 514.700,--Kč, slovy: pět set čtrnáct tisíc sedm set  korun č.,--------------------------------

----------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 

1651/96 - 513.500,--Kč, slovy: pět set třináct tisíc pět set  korun č.----------------------------------------

------------------  37) speciální automobil hydraulická ruka typ Avia A 31 K, SUB , MP  13-2, SPZ 

SM 46-93, v hodnotě:----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 16.10.1996,  pod č. 2801 - 214.500,--

Kč, slovy: dvě stě čtrnáct tisíc pět set  korun č.,--------------------------------------------------------------  

- dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 29.10.1996, pod  č. 1652/96 - 224.100,--Kč, 

slovy: dvě stě čtrnáct tisíc sto korun  č.,--------------------------------------------------------------  38) 

podvalník typ AT 7.03, SPZ SM 07-55, v hodnotě:------------------------------------------------- - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 20.10.1996,  pod č. 2805 - 11.300,--Kč, slovy: 

jedenáct tisíc tři sta korun č.,------------------------------------------------------------------------ - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1653/96 - 10.900,--Kč, slovy: 

deset tisíc devět set korun č.,----------------------------------------------------------------------  39) 

dvoukolový vozík typ K 1-ZB 8A 659, výr.č. 080 v hodnotě:------------------------------------- - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 20.10.1996,  pod č. 2804 - 6.500,--Kč, slovy: šest 

tisíc pět set korun č.,----------------------------------------------------------------------------  - dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1654/96 - 6.400,--Kč, slovy: šest tisíc 

čtyři sta korun č.,--------------------------------------------------------------------------  40) vibrační válec 

vedený typ VVW 3400, v hodnotě:-------------------------------------------------- - dle posudku znalce 

ad a) shora, vyhotoveného dne 19.10.1996,  pod č. 2803 - 38.100,--Kč, slovy: třicet osm tisíc sto 

korun č.,-------------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1655/96 - 38.000,--Kč, slovy: třicet osm tisíc korun 

č.,---------------------------------------------------------------------------  41) nakladač typ UNHZ 500, v 

hodnotě:------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 21.10.1996,  pod č. 2808 - 24.300,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce tři sta korun  

č.,-----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1656/96 - 24.200,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce dvě stě 
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korun  č.----------------------------------------------------------------  42) čerpací zařízení - vlastní výroba, 

v hodnotě:--------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 21.10.1996,  pod č. 2809 - 37.900,--Kč, slovy: třicet sedm tisíc devět set korun 

č.,----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 30.10.1996, pod  č. 1657/96 - 38.400,--Kč, slovy: třicet osm tisíc čtyři sta korun  

č.----------------------------------------------------------------  43) dřevěná buňka v hodnotě:-----------------

-------------------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 22.10.1996,  pod č. 2811 - 15.200,--Kč, slovy: patnáct tisíc dvě stě korun č.,------------------------

------------------------------------------------ dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

30.10.1996, pod  č. 1658/96 - 16.300,--Kč, slovy: šestnáct tisíc tři sta korun č.--------------------------

--------------------------------------------  44) dřevěná buňka v hodnotě:---------------------------------------

---------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 22.10.1996,  

pod č. 2810 - 15.200,--Kč, slovy: patnáct tisíc dvě stě korun č.,--------------------------------------------

---------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 

1659/96 - 16.300,--Kč, slovy: šestnáct tisíc tři sta korun č.--------------------------------------------------

--------------------  45) posypové zařízení na Multicar, v hodnotě:-------------------------------------------

---------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996,  pod č. 2813 - 

66.900,--Kč, slovy: šedesát šest tisíc devět set korun č.,------------------------------------------------------

---------- - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1660/96 - 66.000,-

-Kč,  slovy: šedesát šest tisíc korun č.,------------------------------------------------------------------------  

46) posypové zařízení na Multicar,typ řada S1, v hodnotě:--------------------------------------------- - 

dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996,  pod č. 2814 - 76.400,--Kč, slovy: 

sedmdesát šest tisíc čtyři sta  korun č.,------------------------------------------------------------  - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1661/96 - 76.400,--Kč, slovy: 

sedmdesát šest tisíc čtyři sta korun č.,---------------------------------------------------------  47) držák 

čelní radlice , v hodnotě:------------------------------------------------------------------------ - dle posudku 

znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2815 - 26.900,--Kč, slovy: dvacet šest 

tisíc devět set korun č.,----------------------------------------------------------------- dle posudku znalce ad 

b) shora, vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1662/96 - 25.700,--Kč, slovy: dvacet pět tisíc sedm 

set korun  č.,---------------------------------------------------------------  48) pancéřovaný trezor , v 

hodnotě:------------------------------------------------------------------------ - dle posudku znalce ad a) 

shora, vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2816 - 29.100,--Kč, slovy: dvacet devět tisíc sto korun 

č.,---------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1663/96 - 27.300,--Kč, slovy: dvacet sedm tisíc tři sta korun  

č.,---------------------------------------------------------------  49) svářecí agregát typ VST 317-G, výr.č. 

0629844, v hodnotě:-------------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2817 - 47.400,--Kč, slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyři sta  korun 

č.,--------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1664/96 - 47.400,--Kč, slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyři sta 

korun č.,-----------------------------------------------------------  50) svářecí usměrňovač typ KS 250, 

výr.č. 019414/1982, v hodnotě:-------------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 24.10.1996,  pod č. 2818 - 9.000,--Kč, slovy: devět tisíc korun č.,-------------------

----------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 31.10.1996, pod  č. 1665/96 - 8.500,--Kč, slovy: osm tisíc pět set korun č.,--------

--------------------------------------------------------------------  51) počítačový systém : počítač ISMO 

1/286 ICL DRS M 35, podavač  DL 1200, maticová tiskárna DL 1200, pevný disk 40MB, monitor 

černobílý, celkem v hodnotě:------------------------ - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného 

dne 21.10.1996,  pod č. 2806 - 11.900,--Kč, slovy: jedenáct tisíc devět set korun  č.,-------------------

------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 

1.11.1996, pod  č. 1666/96 - 11.900,--Kč, slovy: jedenáct tisíc devět set korun  č.,----------------------
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-----------------------------------------  52) počítačový systém : počítač PC 486DX 2-66/256 K 4MB 

RAM, klávesnice US/CS, monitor COLOR LR v.č. 5P50212276, celkem v hodnotě: ------------------

-------------------------- - dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 21.10.1996, pod  č. 2807 

- 25.400,--Kč, slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta korun č.,-------------------------------------------------------

-----------  - dle posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1667/96 - 25.400,-

-Kč, slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta korun  č.,---------------------------------------------------------------  

53) kopírovací stroj RX 5220 výr. č. 2995856932, v hodnotě:----------------------------------------  - 

dle posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 23.10.1996,  pod č. 2812 - 16.700,--Kč, slovy: 

šestnáct tisíc sedm set korun č.,--------------------------------------------------------------------  - dle 

posudku znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1668/96 - 15.800,--Kč, slovy: 

patnáct tisíc osm set korun č.,-----------------------------------------------------------------------  54) čelní 

dozerská radlice s rozrývačem typ PH 6-006, výr.č. 68,  v hodnotě:-----------------------  - dle 

posudku znalce ad a) shora, vyhotoveného dne 25.10.1996,  pod č. 2819 - 8.800,--Kč, slovy: osm 

tisíc osm set korun č.,--------------------------------------------------------------------------  - dle posudku 

znalce ad b) shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1669/96 - 7.500,--Kč, slovy: sedm tisíc pět 

set korun č.,--------------------------------------------------------------------------   55) otočný zametací 

válec s hydraulikou, v hodnotě:---------------------------------------------------- - dle posudku znalce ad 

a) shora, vyhotoveného dne 27.10.1996,  pod č. 2822 - 17.300,--Kč, slovy: sedmnáct tisíc tři sta 

korun č., ----------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1670/96 - 18.600,--Kč, slovy: osmnáct tisíc šest set 

korun č.,----------------------------------------------------------------------  56) nádrž na naftu 

BENCALOR, v hodnotě:-------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce 

ad a) shora, vyhotoveného dne 26.10.1996,  pod č. 2821 - 73.000,--Kč, slovy: sedmdesát tři tisíce 

korun č.,-----------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) 

shora, vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1671/96 - 75.200,--Kč, slovy: sedmdesát pět tisíc dvě 

stě korun  č.---------------------------------------------------------------57) výdejní stojan na pohonné 

hmoty typ ADAST výr.č.  435-8958-71/2, v hodnotě:------------- - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 26.10.1996,  pod č. 2820 - 37.200,--Kč, slovy: třicet sedm tisíc dvě stě korun  

č.,------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1672/96 - 36.800,--Kč, slovy: třicet šest tisíc osm set korun  

č.,---------------------------------------------------------------  58) pásový traktor typ DT 75 M , výr.č. 

16609, v hodnotě:-------------------------------------------  - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 17.10.1996, pod  č. 2802 - 27.500,--Kč, slovy: dvacet sedm tisíc pět set korun 

č.,------------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1674/96 - 28.000,--Kč, slovy: dvacet osm tisíc korun č.,--------

--------------------------------------------------------------------  59) kontejnerové vany - soubor 30 

(třiceti) kusů, v hodnotě:------------------------------------------  - dle posudku znalce ad a) shora, 

vyhotoveného dne 27.10.1996,  pod č. 2823 - 486.000,--Kč, slovy: čtyři sta osmdesát šest tisíc  

korun č.--------------------------------------------------------------  - dle posudku znalce ad b) shora, 

vyhotoveného dne 1.11.1996, pod  č. 1673/96 - 473.900,--Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát tři tisíce  

devět set korun č.--------------------------------------------------  

c) Znalce Jiřího Janouška, Turnov, Hruštice 1710, jmenovaného usnesením Krajského soudu v 

Hradci Králové ze dne 20.11.2009 čj. 2Nc 393/2009-3, znaleckým posudkem č. 1958-77/2009 ze 

dne 28.11.2009 č. Nc 339/2009-3:----------------------------------------------------------- 

Předmětem nepeněžitého vkladu společníka jsou pozemky v katastrální území Turnov, evidované 

v katastru nemovitostí jako:----------------------------------------------------------------------- parcela 

3583/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 2055 (obč. vyb. – budova 

obsahující administrativní část, kotelnu, dílny a provoz, sociální zázemí a šatny),----------- parcela 

3583/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/eč. (garáž) stojící na pozemku – 

parcele 3583/4,-------------------------------------------------------------------------parcely 3579/1, 3579/3 
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obojí orná půda, 3579/4  a 3581/1 obojí ost. plocha, 3583/1 orná půda, 3586/1 orná půda,  všechny 

součásti a příslušenství těchto nemovitostí ( přístřešek mezi dílnou a garáží, přístřešek mezi 

garážemi, přístřešek nad PHM, dřevěná kůlna , venkovní úpravy, trvalé porosty)  popsané 

v uvedeném znaleckém posudku. Hodnota vkladu nemovitých věcí  je dle tohoto posudku 

stanovena částkou 34.900.000,--Kč (třicet čtyři miliony devět set tisíc korun českých).----------------

-------------------------------------------------------------------------  

Nepeněžitý vklad je dle znaleckých posudků znalce a), b) a c) shora celkem v ceně 39.500.000,--Kč 

(slovy: třicet devět milionů pět set tisíc korun českých).--------------------------- 

Podíl společníka se určuje poměrem  vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.----- 

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů.  Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------- 

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.--------------------------------------------- 

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.-------------------------------------------------------- 

Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-------------------------- 

Podíl může být předmětem zástavního práva. ----------------------------------------------------------- 

Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém  

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).-------------------------------- 

 

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: ----------------------------------------------------------- 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

--------------------------------------------------------------- 

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti.  Jednatel  je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 
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společníka o záležitostech společnosti.-----------------------------  Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

---------------------------------------------------  Způsob jednání a podepisování jednatele  za 

společnost:----------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech 

samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti 

připojí jednatel svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.----------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).-------------------------------------- 

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje 

a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je 

možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

--------------------------------------------------------------------------------- 

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří,  ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond  se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.---------------------------- 

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

--------------------------------------------------------------------- 

 (Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení RM č. 160/2014 
RM rozhoduje o tom, že společnost Městská teplárenská Turnov, s.r.o. se podřizuje zákonu č. 

90/2012 Sb. ve smyslu § 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a 

v souvislosti s tím mění zakladatelskou listinu o založení společnosti tak, že její dosavadní znění se 

nahrazuje tímto novým zněním: 

 

Za prvé: Obchodní firma společnosti ----------------------------------------------------------------

Obchodní firma společnosti zní: Městská teplárenská Turnov, s.r.o. ---------------------------  

Za druhé: Sídlo společnosti----------------------------------------------------------------------------Sídlem 

společnosti je: Turnov.-----------------------------------------------------------------------------  

Za třetí: Právní forma a doba trvání společnosti ---------------------------------------------------

Společnost je společností s ručením omezeným, je založena touto smlouvou na dobu neurčitou a 

vznikla zápisem do obchodního rejstříku.--------------------------------------------------------------  

Za čtvrté: Předmět podnikání společnosti ----------------------------------------------------------- 

Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------- a) 

výroba elektřiny,-----------------------------------------------------------------------------------------b) 
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výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,----------------c) 

vodoinstalatérství, topenářství,--------------------------------------------------------------------------d) 

zámečnictví, nástrojařství,------------------------------------------------------------------------------- e) 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,--------------------------------------------f) 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,----------------------------g) 

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné 

energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,--------------------------------h) výroba 

tepelné energie,-----------------------------------------------------------------------------------i) rozvod 

tepelné energie.------------------------------------------------------------------------------------  

Za páté: Základní kapitál společnosti, výše vkladů, podíly ---------------------------------------

Základní kapitál společnosti činí 43.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři miliony korun č. -----------

Jediným společníkem společnosti je Město Turnov se sídlem Turnov, Antonína Dvořáka 335, 

vklad ve 43.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři miliony korun českých, podíl 100%, jedná se o podíl 

základní. Vklad společníka je zcela splacen. --------------------------------------------Základní kapitál je 

tvořen peněžitým vkladem jediného společníka ve výši 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun 

č. a nepeněžitým vkladem ve výši 42.900.000,--Kč, slovy: čtyřicet dva miliony devět set tisíc 

korun českých, který tvoří tyto nemovité věci v katastrálním území Turnov: ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------  

Pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako parcely 1312/1 zast. plocha a nádvoří, 1802//20 

zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. vybavenost), 1986/85 

zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech.vybavenost), 1986/86 

zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. vybavenost), 1986/243 

ostatní plocha, 2544/12 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. 

vybavenost), 2600/132 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. 

vybavenost), 2600/134 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez čp/če – tech. 

vybavenost), 2600/162 ostatní plocha, 2615/1 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova 

bez čp/če – tech. vybavenost), 2615/3 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova čp. 

1559 Turnov, tech. vybavenost), 3352/12 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí je budova bez 

čp/če – tech. vybavenost), 3352/14 zastavěná plocha a nádvoří, 3352/24 zastavěná plocha a nádvoří 

(jehož součástí je budova bez čp/če – tech. vybavenost), 3352/26 zastavěná plocha a nádvoří. -------

---------------------------------------------------------------  

Nepeněžitý vklad společníka v uvedené výši dále tvoří 5 kusů mobilních buněk, umístěných u 

kotelny Výšinka, Turnov, které mají společnou střechu, klempířské konstrukce a fasádní omítku, 

rozvody ústředního topení 1 v sídlišti Výšinka: topné kanály Výšinka označené čísly 1 až 10, 

rozvody ústředního topení 2. rozvody tepla v sídlišti u nádraží, rozvody ústředního topení 3 – v 

sídlišti Přepeřská: kanál, předizolované potrubí 1, předizolované potrubí 2, rozvody ústředního 

topení 4 – v Žižkově ulici: topný kanál, předizolované potrubí 1, předizolované potrubí 2, rozvody 

ústředního topení 5 – v ulici 5.května: topný kanál, rozvody ústředního topení 6 – v sídlišti Výšinka 

2: topný kanál Výšinka č. 11.-------------------------------Základní kapitál je zcela splacen.--------------

------------------------------------------------------------  

Podíl společníka se určuje poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.-----  

Nepřipouští se vznik různých druhů podílů. Podíl ve společnosti je jednoho druhu, a to podíl 

základní, když s tímto nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. ---------------------------  

Podíl jediného společníka je volně převoditelný bez souhlasu orgánů společnosti. Převoditelnost 

podílu je podmíněna v případě, že společníkem je město Turnov, souhlasem zastupitelstva města. 

Podíl přechází na právního nástupce.---------------------------------------------  

Společník může vlastnit více podílů téhož druhu.--------------------------------------------------------  

Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.--------------------------  

Podíl může být předmětem zástavního práva. -----------------------------------------------------------  
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Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má společník právo na podíl na majetkovém 

zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku).--------------------------------  

Za šesté: Orgány společnosti ----------------------------------------------------------------------------a) 

Valná hromada-----------------------------------------------------------------------------------------

Společnost má jediného společníka, který vykonává působnost valné hromady. Působnost valné 

hromady určuje zákon o obchodních korporacích a vykonává ji na straně společníka v souladu se 

zákonem o obcích rada města, změny zakladatelské smlouvy podléhají souhlasu zastupitelstva 

města.------------------------------------------------------------------------------------------ Do působnosti 

valné hromady náleží dále též: -----------------------------------------------------------  

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních 

skutečností, ----------------------------------------------------------------------------------------- jmenování a 

odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 

61 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------ rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu 

závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady 

podle zákona, ---------------------------------------------------------- udělování pokynů jednatelům, valná 

hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -------

---------------------------------------------------------------  

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných 

orgánů společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------  

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných 

důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví jinak.------------------------

------------------------------------------------------------------------------------  

b) Jednatel ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti ve 

všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady a běžná správa společnosti. Jednatel je 

povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků, informovat 

společníka o záležitostech společnosti.----------------------------- Na jednatele se vztahuje ustanovení 

o zákazu konkurence dle zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------------

--------------------------------------------------- Způsob jednání a podepisování jednatele za společnost:--

--------------------------------------------Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Za 

společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel 

svůj podpis, s uvedením funkce jednatel.-----------------------------------------------------------------------

------------------------  

Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada. Působnost jednatele je dána především § 195 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).--------------------------------------  

c) Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zřizuje se pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje 

a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je 

možná.-----------------------------------------------------------------------------------------------Působnost 

dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 90/2012 Sb. Na členy 

dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.----

---------------------------------------------------------------------------------  

Za sedmé: Rezervní fond společnosti--------------------------------------------------------------------

Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce 

za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, ne však více, než činí 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento 

fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního 

kapitálu. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, které mají překonat 
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nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na 

základě návrhu jednatele.----------------------------  

Za osmé: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Právní poměry společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a 

dalších obecně závazných právních předpisů.------------------------------------------- O změnách a 

doplňcích této zakladatelské listiny rozhoduje jediný společník v působnosti valné hromady. 

Všechny tyto změny a doplňky musí být učiněny formou notářského zápisu.---Jestliže dojde ke 

změně zakladatelské listiny na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez 

zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění zakladatelské listiny a uložit 

jej spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu.------

---------------------------------------------------------------------  

 (Hlasování:8/0/0) 

 

Systém hodnocení úředníků 

Obrátila se na náš úřad firma Martynek, s.r.o., která chce rozjet projekt pod názvem DOBRÝ 

ÚŘAD. Jde o systém, který umožňuje získávat a shromažďovat informace o vnímání kvality života 

občana města a o jeho zkušenostech se zaměstnanci úřadu na sledovaných místech (1 sledované 

místo=1 odbor). Občan vyplní na vizitce svoji e-mailovou adresu a vizitku vhodí do určeného boxu. 

Pracovník úřadu každý den e-mailové adresy z vizitek zadá do systému a občané jsou požádáni 

systémem o zanechání zpětné vazby formou komentáře a hodnocení odborů. Rozvíjí se tak 

soutěživost mezi odbory a zlepšuje se kvalita výkonu veřejné správy. Do projektu budou zapojena i 

další města a měl by běžet od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015, cena 18.000,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 161/2014 

RM schvaluje zavedení projektu systému Dobrý úřad (hodnocení úředníků) na Městském úřadu 

Turnov a ukládá Ing. Pekařovi zařadit potřebnou částku do první rozpočtové změny.  

(Hlasování:5/2/1) 

 

K bodu č. 8 Záležitosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 

Výroční zpráva za rok 2013, přečalounění foyer Městského divadla 

 

Usnesení RM č. 162/2014 

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. za 

rok 2013. Valná hromada zároveň schvaluje závěrku včetně hospodářského výsledku společnosti 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 163/2014 

Valná hromada bere na vědomí Záznam z prověrky účetnictví společnosti KULTURNÍ CENTRUM 

TURNOV s.r.o. za rok 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 164/2014 

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o. za rok 2013 

z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 413/431, částka 3 617 538,14 Kč) 

(Hlasování:7/0/0) 
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Usnesení RM č. 165/2014 

Valná hromada společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. schvaluje Zprávu o vztazích 

mezi propojenými osobami za rok 2013. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Letos uplyne rovných 25 let od listopadových událostí roku 1989 a je na místě toto výročí náležitě 

oslavit. Domnívám se totiž, že se jedná o datum (vedle 28. října a 8. května) v našich novodobých 

dějinách a pro naši společnost nejzásadnější, a že je třeba jeho význam připomínat. 

Kulturní centrum Turnov chystá na Střelnici na pondělí 17. listopadu komponovaný večer určený 

široké veřejnosti. Jeho hlavním bodem bude panelová diskuse na téma "Čtvrtstoletí demokracie v 

Čechách", v druhé polovině večera se představí divadelní spolek Kašpar s jednoaktovou hrou 

Václava Havla Audience, případně by mohl být samostatným bodem programu promítání cca 10 

minutového filmu, jenž by připomínal události 17. listopadu na Turnovsku. 

 

Usnesení RM č. 166/2014 

Valná hromada společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. podporuje a vítá informace o 

plánovaných oslavách 25. výročí událostí 17. listopadu 1989 včetně jejich finanční podpory 

z rozpočtu města.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

V únoru letošního roku uplynulo již 140 let od založení Městského divadla v Turnově, třetího 

nejstaršího kamenného divadla v Čechách. KCT na začátek divadelní sezóny 2014/2015 chystá 

slavnostní večer, který toto zajímavé jubileum připomene nejen programem na jevišti, ale také 

doprovodnou výstavou o jeho historii a slavných "odrodilcích" v dalších prostorách divadla. Bylo 

by skvělé podpořit toto výročí též rekonstrukcí jeho foyer. Jeho aktuální stav je neutěšený, 

čalounění stěn je zašlé, místy potrhané a záplatované, vybledlé, dřevěné lišty jsou natřené různými 

barvami. Navíc do foyer ústí stále dva již nepoužívané průduchy. Nikoliv z důvodu kulatého výročí, 

ale v zájmu zvyšování komfortu návštěvníků akcí v Městském divadle proto předkládám k úvaze 

projekt přečalounění celého foyer divadla a zároveň nutné opravy madel při vstupu na jeviště z 

hlediště. Nutno dále řešit toalety v divadle (samozavírače a vzduchotechnika). 

 

Usnesení RM č. 167/2014 

Valná hromada společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. souhlasí se záměrem 

přečalounění foyer Městského divadla v souvislosti s oslavami 140. výročí jeho založení a ukládá 

ve spolupráci OSM hledat finanční krytí v rámci rozpočtové změny č. 1. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 168/2014 

Valná hromada společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. souhlasí s rozšířením 

živnostenského oprávnění společnosti o prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení RM č. 169/2014 

Valná hromada společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. bere na vědomí podřízení se 

společnosti Zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zák. 90/2012 Sb.) a Novému 

občanskému zákoníku (zák. 89/2012 Sb.) 

(Hlasování:7/0/0) 
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K bodu č. 9 Technické služby Turnov, s.r.o. 

Výroční zpráva za rok 2013, vyhodnocení výběrových řízení, vypsání výběrového řízení (auto na 

svoz odpadu) 

Usnesení RM č. 170/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 171/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

rozdělení zisku za rok 2013 dle návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 172/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na 

vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení RM č. 173/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. bere na 

vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku: 

A) Nákup elektromateriálu od firmy ELEKTROSUN Cheb – Bobnice(Nymburk) 

B) Nákup živičné směsi od firmy BOHEMIA ASFALT Soběslav obalovna Jílové v ceně 

1.560 Kč a 1.540 Kč/tunu 

C) Opravy komunikací tryskovou metodou od firmy Technické služby města Liberce 

v ceně 2.450,- Kč/t. Firma odstoupila ze soutěže před podpisem smlouvy. Druhá v pořadí je firma 

Přemysl Stojaník Šumperk v ceně 2.789 Kč/tunu – smlouva bude uzavřena s tímto uchazečem 

D) Nákup dopravních značek od firmy HICON Brno 

E) Nákup pneumatik od firmy VIANOR Václav Haloun Ohrazenice 

 

Usnesení RM č. 174/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

výsledky výběrových řízení dle návrhu.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

Společnost chce koupit nové vozidlo – nosič velkoobjemových kontejnerů. Jedná se o 3-osý 

podvozek s natahovacím systémem. Nové vozidlo nahradí stávající vozidlo z roku 1991 a zároveň 

bude mít větší kapacitu přepravovaných odpadů. Realizace nákupu do konce roku 2014, výše 

investice cca 3.200.000 Kč (záleží na výsledku výběrového řízení), bude hrazeno z prostředků 

společnosti. Bylo projednáno a schváleno v dozorčí radě společnosti. 

 

Usnesení RM č. 175/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

vypsání výběrového řízení na nákup vozidla na svoz odpadu a jmenuje komisi pro otevírání obálek 

a hodnocení veřejné zakázky ve složení: p. Ciler, p. Hořák, p. Jiránek, Mgr. Špetlík, pí. Těhníková.  

Náhradníci: p. Hataš, Ing. Hocke, Ing. Pekař, p. Zikuda, p.Vele.  

(Hlasování:6/0/0) 



30  Usnesení - rada Města Turnov 7.4.2014 

 

Usnesení RM č. 176/2014 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. schvaluje 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Technickými službami 

Turnov, s.r.o. a PAMICO CZECH, s.r.o. Turnov za 100 Kč/bm.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 10 Ostatní 

Informace o transformaci OCR a Valdštejn do Turnovské památky a cestovní ruch, p.o. 

Při slučování organizací a předávaní dokumentů a dokladů jsou postupně zjišťovány záležitosti, 

které je třeba řešit. Konkrétní výčet je součástí předávacích protokolů. Transformace přísp. org. 

Hrad Valdštejn a OCR MěÚ Turnov do příspěvkové organizace TPCR si vyžádá dořešení 

potřebných dokladů a záležitostí a nových vnitřních předpisů nezbytných pro řádný chod 

organizace, které budou pracovávány postupně a to s ohledem na provoz objektu Valdštejn, se 

kterým je třeba se blíže seznámit a následně organizačně a provozně propojit s původní organizací 

Města Turnova. V rámci TPCR dochází ke spojení „nesourodých“ subjektů a není možné využít 

pouze stávajících předpisů. Nutné je i vytvořit a doplnit dokumenty potřebné pro památkové 

objekty. Postupně budou vyřešeny i požadované dokumenty  

související se zánikem odboru cestovního ruchu. 

 

Usnesení RM č. 177/2014 

RM bere na vědomí uvedené skutečnosti a souhlasí s postupným zpracováním potřebných 

dokumentů pro chod organizace Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. a s pomocí zřizovatele 

uvedení do souladu s právními předpisy potřebných dokumentů v termínu do konce roku 2014. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

V Turnově 9. dubna 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Hocke      Ověřil: Mgr. Otakar Špetlík 


