
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 17. prosince 2008 

K bodu č. 1/ PNT, s. r. o.
usnesení Usnesení RM č. 638/2008
Rada města Turnov v působnosti jediného společníka společnosti Panochova nemocnice Turnov, s. r. o. 
se sídlem Turnov 1, 28. října 1000, PSČ 511 01, identifikační číslo 27488748 rozhodla o : 
1) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 205 000 000,- Kč, na celkovou částku základního 
kapitálu 205 200 000,- Kč. Zvýšení se provede: 

a) dále popsaným nepeněžitým vkladem o částku 125 000 000,- Kč, 
b) peněžitým vkladem v částce 80 000 000,- Kč, 

2) tom, že schvaluje předmět a ocenění nepeněžitého vkladu a to nemovitosti dosud zapsané v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Turnov, katastrální území Turnov a budovy v části obce 
Turnov a to: budova čp. 1000 (obč. vyb. – nemocnice, obsahující: stará a nová část ředitelství, chirurgie, 
sterilizace,  interna,  spojovací část,  ambulantní část stará, ambulantní část nová, komplement, sklad), 
stojící na pozemcích – parcelách 1244/10 a 1245, budova čp. 1331 (obč. vyb. – dětské odd. nemocnice) 
stojící na pozemku – parcele 1246, budova bez čp./če. (jiná stavba - sklad odpadků) stojící na pozemku – 
parcele 1244/3,  budova bez čp./če. (tech. vyb. -zásobník plynu) stojící na pozemku – parcele 1244/6, 
budova bez čp./če. (tech. vyb.- komín) stojící na pozemku – parcele 1244/8, budova bez čp./če (garáž) 
stojící na pozemku – parcele 1247/3, budova bez čp./če. (obč. vyb.- objekt patologie) stojící na   pozemku 
– parcele  1247/4, budova bez čp./če. ( obč. vyb.) stojící na pozemku – parcele 1247/5, budova bez čp./če. 
( obč. vyb.- prádelna) stojící na pozemku – parcele 1248/1, budova bez čp./če. ( tech. vyb.- kotelna) 
stojící na pozemku – parcele 1248/2, budova bez čp./če. (tech. vyb. - regulační stanice plynu) stojící na 
pozemku – parcele 1248/3, budova bez čp./če. (ocelová hala) stojící na pozemku – parcele 1244/5, vše v 
katastrálním území Turnov, pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely 1244/10, 1245, 1246, 
1244/3, 1244/6,  1244/8, 1247/3, 1247/4,  1247/5, 1248/1, 1248/2,  1248/3, 1244/5,  1244/9 ,  1244/7, 
1250, vše zast. plocha a nádvoří v katastrálním území Turnov, pozemky evidované jako parcely 1244/1, 
1244/4, 1251/2, 1336/14, 1336/22, 1336/34, 1336/37, 1336/40 a 1244/11, vše ostatní plocha, vše v 
katastrálním území Turnov, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí (vedlejší stavby, 
venkovní úpravy, trvalé porosty popsané ve znaleckém posudku znalce Jiřího Janouška, Turnov, Hruštice 
1710, č. 1872-126/2008 ze dne 5. 12. 2008).

Nepeněžitý  vklad  byl  oceněn  znalcem   Jiřím  Janouškem,  Turnov,  Hruštice  1710,  jmenovaným 
pravomocným usnesením Krajského  soudu  v  Hradci  Králové  ze  dne  28.11.2008  čj.  Nc 363/2008-5, 
znaleckým posudkem č. 1872-126/2008 ze dne 5. 12. 2008 částkou 125 000 000,- Kč a tato částka se na 
základě  tohoto  posudku znalce  započítává  na  vklad  jediného  společníka.  Tento  nepeněžitý  vklad  na 
zvýšení základního kapitálu společnosti se tímto připouští a schvaluje.  
3) závazek ke zvýšení vkladu o částku 205 000 000,- Kč peněžitým i shora citovaným nepeněžitým 
vkladem se zavazuje převzít jediný společník, tj. Město Turnov. Lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení 
vkladu se stanoví do 31. 12. 2008 (do třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm).
4) ve smyslu § 121 odst. 2 obchodního zákoníku uděluje souhlas k poskytnutí dobrovolného příplatku 
společníka Města Turnov mimo základní kapitál, na vytvoření vlastního kapitálu výše citované obchodní 
společnosti, peněžním plněním ve výši 10 290 000,- Kč. 



Město  Turnov jako společník  výše citované  společnosti  se  zavazuje  poskytnout  tuto  částku  citované 
společnosti nejdéle do třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm (do 31.12.2008). 

5) Město Turnov přejímá závazek ke zvýšení svého vkladu ve společnosti Panochova nemocnice Turnov, 
s. r. o. se sídlem Turnov 1, 28. října 1000, PSČ 511 01, identifikační číslo 27488748, za účelem zvýšení 
základního kapitálu společnosti celkem o částku 205 000 000,- Kč. Tento závazek se zavazuje splatit 
peněžitým  vkladem  ve  výši  80  000  000,-  Kč  (slovy:  osmdesát  milionů  korun  českých),  jednak 
nepeněžitým vkladem - shora uvedenými nemovitostmi v katastrálním území Turnov, oceněným výše 
citovaným znaleckým posudkem celkem částkou 125 000 000,- Kč, přičemž na vklad jediného společníka 
do základního kapitálu společnosti se započítává částka 125 000 000,- Kč, peněžitý i nepeněžitý vklad se 
jediný společník zavazuje splatit nejdéle do třicátého prvního prosince roku dva tisíce osm (do 31. 12. 
2008), předáním prohlášení vkladatele dle § 60 obchodního zákoníku společnosti v jejím sídle. 

6) Rada města zároveň pověřuje starostku podpisem notářského zápisu, v němž budou tato rozhodnutí 
uvedena. 

(Hlasování: 7/0/2)

V Turnově dne 22. prosince 2008

Ing. Jaromír Pekař Aleš Hozdecký

místostarosta města Turnova místostarosta města Turnova
 


