
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 8. dubna 2013 

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

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Jaromír Pekař, František Zikuda, 

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

Omluveni: Karel Jiránek 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 
 

K bodu č. 1/Majetkové záležitosti 

Revize nájmů a energií Výšinka DPS a penzionů Žižkova 

 

Usnesení č. 150/2013 

RM bere na vědomí informaci o pronájmu nebytových prostor v domech s byty zvláštního určení v 

Žižkově ulici a v ulici Granátová. 

Vedení města bude dále jednat s Centrem intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého 

kraje, Konfederací politických vězňů o systému úhrady nájmů a energií. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 151/2013 

RM schvaluje úpravu úhrad za služby poskytované s pronájmem místnosti pro PhDr. Mgr. Danu 

Švingalovou PhD ve výši shodné s ostatními komerčními nájmy. RM ukládá OSM projednat a 

upravit v tomto smyslu nájemní smlouvu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Vyúčtování v čp. 466 Skálova, Turnov 

RM byl předložen materiál, který shrnul provozní náklady objektu v minulém roce. 

 

Usnesení č. 152/2013 

RM schvaluje úpravu paušální částky za energie a služby spojené s pronájmem v čp. 466 Skálova, 

Turnov na 600,- Kč/m2/rok od 1. 5. 2013 

(Hlasování:8/0/0) 

 

OSM připraví do RM materiál s nabídkou na osazení poměrových měřidel tepla. 

 

 

 

 

 



Hasičárna Daliměřice - přehled o spotřebě plynu v budově čp. 388 

 

Usnesení č. 153/2013 

RM bere na vědomí informace o spotřebě plynu v budově čp. 388 Hruborohozecká, Daliměřice. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Bude prověřeno vytápění v prostoru garáže na 18°C. Nutno zvážit energetické posouzení objektu, 

zateplení garážových vrat a provedení zateplení stropu 2.NP (návratnost investice). Provede OSM. 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „STL plynovodní přípojka Turnov, Sobotecká ul. p.p.č. 3560/2, 

k.ú. Turnov – RD Jirčákovi“ 

 

Usnesení č. 154/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem na 

pozemcích parc. č. 181/1 a 1300/1, k.ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou „STL plynovodní přípojka Turnov, Sobotecká ul., p.p.č. 3560/2, k.ú. Turnov – RD 

Jirčákovi“ v délce 39,2 bm ve prospěch VČP Net, s. r. o. za jednorázovou úhradu 400,- kč/bm + 

DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Hruštice, Károvsko – vn, TS a nn, Kabelové vedení 

NN, VN a TS „ – upřesnění 

 

Usnesení č. 155/2013 

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

a občanským zákoníkem na pozemcích parc. č. 2915/10, 2915/13, 2915/14, 2915/30, 2915/49, 

2915/56, 2915/613, 2915/62, 2915/63, 2915/72, 2915/78, 2915/79, 2915/80, 2915/83, 2915/84, 

2921/27, 2921/41, 2921/59, 2933/1, 2934/1,2940/2, 3876/1 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města 

Turnov dotčených stavbou „Turnov, Hruštice, Károvsko – vn, TS, nn, Kabelové vedení NN, VN a 

TS“ v délce 1033 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 15,- Kč/bm + DPH 

(návaznost a upřesnění usnesení RM č. 250/2008). 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Odešel pan Špetlík 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Plynofikace – Turnov, ul. Karla Drbohlava, etapa I. A na p.p.č. 

2934/1, 2934/37 a 2940/1, k.ú. Turnov“ 

 

Usnesení č. 156/2013 

RM uděluje výjimku pro jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500.- Kč + DPH 

z důvodu následného prodeje plynárenského zařízení a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem na pozemcích parc.č. 2934/1, 2934/37 a 

2940/1, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčené stavbou „Plynofikace – Turnov, ul. Karla 

Drbohlava, etapa I.a“ v délce 95 bm ve prospěch VČP Net, s. r. o., Hradec Králové. 

(Hlasování:7/0/0) 

Prověřit finanční spoluúčast vlastníků pozemků při výstavbě inženýrských sítí - OSM 

 

Pan Špetlík přišel. 

 

 

 

 



 

Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

 

Usnesení č. 157/2013 

RM schvaluje pronájem místnosti č. 316 o výměře 5,38 m2 ve III. NP v objektu čp. 466 Skálova o 

výměře 5,38 m2 za 900,- Kč/m2/rok za nájem a energie a služby spojené s pronájmem paní Evě 

Fričové pro jazykovou školu FAN, s. r. o. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Prodej části pozemku p.č. 711/131, k.ú. Daliměřice u Waldorfské MŠ 

Nabídka na odkup části pozemku vedle navrhované WMŠ. 

 

Usnesení č. 158/2013 

RM neschvaluje prodej části pozemků p.č. 711/131, st.648, k.ú. Daliměřice. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

RM se vrátí k projednání po dokončení stavby WMŠ. Rovněž bude řešen svah na hranici pozemků 

v rámci stavby. RM nepovažuje za vhodné prodat celý požadovaný pozemek. 

 

Směna pozemků Hruštice pan Finkous 

 

Usnesení č. 159/2013 

RM neschvaluje směnu pozemků navrženou panem R. Finkousem a pověřuje OSM dalším 

jednáním. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výběrové řízení - Revitalizace sídliště, 3. Etapa 

 

Usnesení č. 160/2013 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku "Revitalizace sídliště, 

3. etapa". 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výběrové řízení - Waldorfská mateřská škola 

 

Usnesení č. 161/2013 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku "Waldorfská mateřská 

škola". 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Pronájem - Integra, a.s., 78,-Kč/m2/rok  

 

Usnesení č. 162/2013 

RM neschvaluje pronájem zpevněné plochy na části pozemku p.č.1244/1 v k.ú. Turnov o výměře 

78m2 na zařízení staveniště pro firmu Integra, a.s. Liberec za cenu 40Kč/m2/rok na dobu 30 dní. 

RM doporučuje řešit umístění zařízení staveniště v rámci stavby, mimo prostor škol a DD. 

(Hlasování:5/0/3) 

 

Prověřit kanalizaci od DD Pohoda k nemocnici (plastové potrubí 1985) - je nutno vyměnit? 

 

 

 



Připomínky k OSM 

Náves v Mašově - zábor - paní Těhníková poskytne informaci paní Kordové, krajnice komunikace u 

hřbitova. 

Úklid objektu č.p.67,68, nedůstojný vzhled vzhledem k prodeji - info na vedení 

Skálova č.p.466  - rekonstrukce vodovodu - info na vedení 

 

K bodu č. 2/KCT, s. r. o. 

Hodnotící komise Veřejné soutěže na provozovatele restaurace 

 

Usnesení č. 163/2013 

RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. projednala a schvaluje složení hodnotící komise 

veřejné soutěže na provozovatele restaurace Střelnice ve složení:  MgA. Lukáš Hajn, Mgr. Otakar 

Špetlík, ThMgr. Ondřej Halama, Michal Meško (odborný konzultant), PhDr. Alena Svobodová.  

(Hlasování:7/0/1) 

 

Usnesení č. 164/2013 

RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. projednala a schvaluje doplnění dozorčí rady KCT, 

s.r.o. o paní Evu Kordovou a PhDr. Hanu Maierovou. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

K bodu č. 3/Finanční záležitosti 

Pohledávky – smlouvy o spolupráci se soudními exekutory, směrnice o vymáhání pohledávek, 

přehled pohledávek k 31. 12. 2012 

 

Usnesení č. 165/2013 

RM bere na vědomí a schvaluje způsob vymáhání pohledávek vzniklých v oblasti přenesené 

působnosti města a ze soukromoprávních vztahů. Rada města schvaluje vymáhání pohledávek 

prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Aleše Bursy, Exekutorský úřad Kolín a soudního 

exekutora JUDr. Ing. Jiřího Prokeše, Exekutorský úřad Plzeň.  

(Hlasování:8/0/0) 

 

K dnešnímu dni evidujeme na 2000 pohledávek. 

1. krok - Město vydá pokutu, správní rozhodnutí s varováním, že město předá případ exekutorovi - 

2. krok - pohledávka přechází na exekutora a dotyčný při zaplacení pohledávky (zaplatí polovinu 

poplatků tj. 3250,- tis.Kč) - 3. krok - když nezaplatí, exekutor podá případ k soudu (zaplatí celý 

poplatek cca 9,5 tis.Kč). 

Je jmenováno 140 exekutorů. Pan Pekař tyto výše uvedené exekutory doporučil. Dva výše uvedení 

navrhli, že vymáhání budou dělat za Město zdarma (mají volnou kapacitu ve svém rajonu). Turnov 

je otevřen i dalším exekutorům, kteří Městu nabídnou služby za stejných podmínek. Poplatky pro 

dlužníky vychází z oficiálního ceníku exekutorů a oni jdou na nejnižší hladinu tohoto ceníku. Proto 

je zřejmé, že případné exekuce by měly být výhodné jak pro město, tak pro dlužníky (poplatky za 

exekuční řízení jsou nejníže, co umožňuje exekuční tarif).  

 

Usnesení č. 166/2013 

RM schvaluje vnitřní směrnici o postupu při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Směrnice je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

 



Dlouhodobý úvěr 

 

Usnesení č. 167/2013 

RM schvaluje podmínky vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci pro otevřené 

nadlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Dlouhodobý úvěr města 

Turnov ve výši 60 mil. Kč“ a jmenuje hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení 

nabídek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané formou otevřeného řízení ve složení: 

1) Ing. Zdeněk Romany, 2)Ing. Tomáš Sláma, 3) Ing. Jaroslav Knížek, 4) p. Karel Jiránek, 5) Bc. 

Jana Chodaničová, 6) Mgr. Otakar Špetlík, 7) Petr Soudský; náhradníci: 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 

2) Ing. Lubomír Šubert, 3) p. Jiří Kubíček, 4) Ing. Václav Hájek, 5) pí. Zdena Salačová 6) Ing. 

Tomáš Hocke 7) Zeman 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Materiál bude zaslán do ZM. 

 

K bodu č. 4/Odbor sociálních věcí 

Výroční zpráva ZSST  

 

Usnesení č. 168/2013 

RM bere na vědomí Výroční zprávu ZSST za r. 2012. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Některé zdravotní pojišťovny platí více. Problémy s přerozdělováním krajských peněz na sociální 

sféru - řeší Ing. Pekař s Libereckým krajem. Krajská zařízení jsou výrazně finančně zvýhodňována 

vůči zařízením ve vlastnictví města. 

Město by mělo požádat o místa v sociálních zařízeních kraje pro turnovské občany jako protiváhu 

dotovaných lůžek kraje. Město bude koordinovat tlak na kraj s krajskými zastupiteli. Na Liberecký 

kraj bude zaslán oficiální dopis - spektrum klientů, ekonomika a porovnání s turnovskými 

zařízeními. 

 

Výroční zpráva Dětského centra Turnov  

 

Usnesení č. 169/2013 

RM bere na vědomí Výroční zprávu Dětského centra Turnov za r. 2012. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Zdravotní pojišťovny zachovaly platby. Kladný hospodářský výsledek. Připravuje se funkční 

sloučení s mateřskou školkou NE!!!, slučuje se Základní a mateřská škola speciální ve stejné 

budově, ne Dětské centrum. 

 

K bodu č. 4 /Sociální problematika 

 

Usnesení č. 170/2013 

RM bere na vědomí Výroční zprávu ZSST za r. 2012.  

(Hlasování:7/0/1) 

 

Usnesení č. 171/2013 
RM bere na vědomí Výroční zprávu Dětského centra Turnov za r. 2012.  

(Hlasování:7/0/1) 

 

 

 



Usnesení č. 172/2013 
RM schvaluje „Akční plán pro rok 2013“ (Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 

2011-2015). 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Hlavní priority pro rok 2013: 

Vytvoření zařízení pro osoby se zdravotním postižením 

Středisko pracovní rehabilitace duševně nemocných a zdravotně postižených v Turnově 

Zajištění stávající sítě sociálních služeb pro skupinu seniorů v regionu Turnovsko 

Zajištění sítě sociálních služeb pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením na Turnovsku 

 

Diskuze nad tématem - pečovatelská služba (její rozšíření, i na víkendy - spíše tato cesta, otázka 

financí) x osobní asistence (spíše ne, specializují se na to ostatní organizace) 

 

K bodu č. 5/Organizační záležitosti MěÚ 

Hodnotící kritéria pro vedoucí odborů MěÚ,tajemníka a MP pro rok 2013 

 

Usnesení č. 173/2013 

RM schvaluje hodnotící kritéria pro rok 2013 pro vedoucí odborů MěÚ, Městské policie a 

tajemníka dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 174/2013 

RM ruší 1 pracovní místo na OCR k 1. 5. 2013. 

RM ruší 1 pracovní místo na OSM k 1. 5. 2013. 

RM ruší 1 pracovní místo na OŠKS k 1. 5. 2013. 

RM zřizuje na OSV 2 pracovní místa k 1. 7. 2013  

RM na základě výše uvedených usnesení stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ 

na 119 od 1. 5. 2013. Celkový počet zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených 

v městském úřadu stanoví RM po jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 9, FO 

11, ORM 9, OŽP 8, OCR 5, OPŘ 3, OS 10, OD 25, OSV 9, OŠKS 4, ŽÚ 6. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 175/2013 

RM na základě výše uvedeného usnesení  

stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ na 121 od 1. 7. 2013. Celkový počet 

zaměstnanců města na základě předešlého opatření zařazených v městském úřadu stanoví RM po 

jednotlivých odborech takto: KT 4, OVV 9, SÚ 7, OSM 9, FO 11, ORM 9, OŽP 8, OCR 5, OPŘ 3, 

OS 10, OD 25, OSV 11, OŠKS 4, ŽÚ 6. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Kritéria na rok 2013 pro ZSST a DC 

 

Usnesení č. 176/2013 

RM schvaluje kritéria pro ZSST a Dětské centrum na rok 2013 dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 

 

 

 



Mimořádné odměny za rok 2012 pro jednatele společností s r.o. zřizovaných Městem Turnov: TST 

s.r.o, MST s.r.o, PNT, s.r.o. 

 

Usnesení č. 177/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti TST s r.o. schvaluje výši mimořádné odměny pro pana 

Libora Preislera dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků organizace. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Usnesení č. 178/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti MST s r.o. schvaluje výši mimořádné odměny pro 

pana Bc. Jindřicha Kořínka dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z rozpočtu města. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Usnesení č. 179/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti PNT s r.o. schvaluje výši mimořádné odměny pro 

pana Ing. Tomáše Slámu dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků 

organizace. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Jedná se o 1 až 4 platy podle typu organizace a podíl z nich podle výsledku hodnocení pětičlennou 

hodnotící komisí na základě předem stanovených hodnotících kritérií pro příslušný kalendářní rok. 

 

Valná hromada MST, s. r. o., výroční zpráva Městské sportovní Turnov, s.r.o., hospodaření 

společnosti v roce 2012 

 

Usnesení č. 180/2013 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje účetní závěrku, včetně 

hospodářského výsledku společnosti  

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 181/2013 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schvaluje vypořádání 

hospodářského výsledku na účet zisku a ztrát z minulých let za rok 2012. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č. 182/2013 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. bere na vědomí zprávu o 

ovládané a ovládající osobě 

 (Hlasování:7/0/0) 

 

Obecně klesající využívání sportovišť turnovskými školami ZŠ Žižkova a ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova 

byla v zimě 1x na kluzišti, kluziště bylo využíváno v dopoledních hodinách na 40%, výrazně lepší 

využívání sportovišť veřejností (ta vykryla výpadek způsobený školami). Pan Zikuda upozorňuje na 

menší využívání hal (TJ, TSC, Sokola) v dopoledních hodinách turnovskými školami. Na červnové 

RM je nutné koncepčně řešit tok peněz z města do ZŠ a následně do sportovišť. Paní Kordová 

upozorňuje na podobný problém i v kulturní oblasti. Senioři - mají zájem o volné kapacity ve sport. 

zařízení (kapacity sdělí MST), na kulturu jedou raději do Liberce vlastním autobusem, než by 

navštívili kulturní zařízení na opačném konci města, dopravní důvody - upozornit KCT - kontaktní 

osoba paní Zajíčková. 

 

 

 



Valná hromada TST, s. r. o, výroční zpráva Technických služeb, s.r.o., hospodaření společnosti v 

roce 2012 

 

Usnesení č. 183/2013 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. 

schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti za rok 2012 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 184/2013 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. bere na vědomí audit 

společnosti za rok 2012 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 185/2013 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. 

schvaluje vypořádání hospodářského výsledku na účet zisku a ztrát z minulých let za rok 2012. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 186/2013 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. bere na vědomí zprávu o 

ovládané a ovládající osobě 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č. 187/2013 
RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. schvaluje auditora společnosti 

AT – audit s.r.o., IČ: 25038664 na audit účetní závěrky. S touto společností je uzavřena rámcová 

smlouva na audit 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Výhodně nakoupené vozidlo na svoz tříděného odpadu, diskuze o kompostárně, povolení 

k provozování komunitní kompostárny maximálně do ledna 2015, v současné době pouze pro 

Turnov a občany Turnova, příprava projektu se ZERA Náměšť nad Oslavou, jednotkové ceny od 

TST za likvidaci odpadů stejné již 8 let! 

 

Usnesení č. 188/2013 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o  schvaluje na základě 

doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku na nákup užitkového vozidla od společnosti I-

TEC Czech, spol. s.r.o. Ostrava – Vítkovice v ceně Kč 579.500,- Kč bez DPH. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Byly doručeny tři nabídky a z nich vybrána nejnižší. 

 

Usnesení č. 189/2013 

RM v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s.r.o. schvaluje vypsání výběrového 

řízení na nákup vozidla na svoz odpadů a jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení p. Jiránek, 

p. Hořák, Mgr. Špetlík. Náhradníci p. Ciler, ing. Pekař, p. Zikuda. 

b) Valná hromada jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

p. Ciler, p. Hořák, p. Jiránek, Mgr. Špetlík, pí. Těhníková. 

Náhradníci p. Hataš, ing. Hocke, p. Kobosil, ing. Pekař, p. Zikuda 

(Hlasování:8/0/0) 

 



MST chce koupit vozidlo na svoz odpadů v okrajových částech, kde je málo prostoru, jedná se asi 

1/5 míst, malé popelářské auto s nástavbou, cena cca 1,5mil.Kč bez DPH, výsledky soutěže na 

červnovou RM, teď bylo sváženo vozidlem Multicar - s novým vozem se očekává lepší ekonomika 

svozu. 

 

K bodu č. 6/ Dopravní odbor, Městská policie 

Nádražní ulice – záměr placeného parkování 

 

Usnesení č. 190/2013 

RM bere na vědomí informaci o možnostech zpoplatnění parkování v Nádražní ulici. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Byla podána petice občanů proti zpoplatnění (petice prosazuje parkování pomocí park. kotoučů), 

dopravní komise RM je pro, obecně je záměrem obměna parkujících vozidel, další velká odstavná 

plocha (od Billy dál 46 míst + terminál + od Beneše dál), park. kotouče povedou k potenciálnímu 

rozšíření (ohrožení příjmu 2,4mil.Kč), většina platících si platí prvních 30-60min., pan Zikuda 

předložil fotografie, OSM bude jednat s krajským úřadem o majetkoprávním vypořádání povrchů v 

zálivech, pan Vaňátko doporučuje přesunout tuto problematiku o cca 2 roky (až to budou občané 

považovat za potřebné), RM se připojuje 

 

Parkovací automaty - Technický stav, návrh na řešení. 

 

Usnesení č. 191/2013 

RM bere na vědomí technický stav parkovacích automatů a ukládá OSM a MP připravit a do příští 

RM předložit zadávací podmínky k výběru dodavatele nových parkovacích automatů formou 

pronájmu. 

(Hlasování:4/1/3) 

 

Usnesení č. 192/2013 

RM bere na vědomí technický stav parkovacích automatů a ukládá OSM, OD a MP připravit 

koncepční materiál k této problematice. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Údržba stávajících automatů stojí cca 612 tis. Kč ročně, většina automatů ve městě dožívá (stáří cca 

25 let), máme 12 ks automatů, nový automat by mohl stát  cca 140-180 tis. Kč bez DPH, celkový 

náklad cca 1,8 - 2 mil. Kč., staré automaty by chtěla PNT, s.r.o., RM požaduje cenovou nabídku na 

generální opravu, cenovou nabídku moderních automatů, prověření skutečně potřebných vlastností 

automatů, srovnání s pozvolnou obměnou automatů, počet firem, které to řeší. 

 

 

K bodu č. 7/PNT, s. r. o. 

Žádost o konečné vyjádření k rekonstrukci bývalého dětského pavilónu 

 

Usnesení č. 193/2013 

RM v působnosti valné hromady PNT s r.o. ukládá starostovi získání závazného stanoviska 

Libereckého kraje a Města Liberec k financování rekonstrukce bývalého dětského pavilónu 

Panochovy nemocnice  

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 

 



Usnesení č. 194/2013 

RM v působnosti valné hromady PNT s r.o. ukládá jednateli připravit výběrové řízení na akci 

rekonstrukce bývalého dětského pavilónu.  

(Hlasování:7/0/1) 

 

Je podepsána smlouva s ROP Severovýchod, dotace 30,7% uznatelných nákladů (20 – 25 mil. Kč), 

termín byl několikrát posunut, PNT tuto budovu bez fúze nepotřebuje, s uvažovanou rekonstrukcí 

se zvyšuje naše atraktivita vůči KNL, která by tam přesunula následnou péči z Jablonného, může 

zde být i případně alokován DIOP, zrušení výběrového řízení – podle §84 zákona o veřejných 

zakázkách může být zrušeno, když nastanou neočekávané skutečnosti (důvod hodný zvláštního 

zřetele), do podmínek dát realizaci pouze v případě předchozí fúze, prověřit na ÚOHS možnost 

odstoupení od soutěže. 

 

Valná hromada Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o, výroční zpráva PNT, s.r.o., hospodaření 

společnosti v roce 2012 

 

Usnesení č. 195/2013 

RM v působnosti valné hromady PNT s.r.o. schvaluje účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o 

propojených osobách za rok 2012. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

Usnesení č. 196/2013 
RM v působnosti valné hromady PNT s.r.o. rozhodla o vypořádání účetní ztráty roku 2012. Ztráta 

se v plné výši převádí na účet zisků a ztrát z minulých let. 

(Hlasování:5/0/1) 

 

Žádost o schválení pronájmu prostor patologie 

 

Usnesení č. 197/2013 

RM v působnosti valné hromady PNT s r.o. souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem prostor 

patologie pro MUDr. R. Matlacha. Nájemné v navrhované výši se stanovuje na první dva měsíce.  

 (Hlasování:7/0/1) 

 

Pronájem prostor v souladu se získáním soudní patologie, nejedná se o běžnou patologii, kterou 

zajišťuje PNT, s.r.o., v případě získání soudní patologie se o nájmu bude dále jednat. 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ověřil: 

 

 

  

 

         

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Otakar Špetlík 

  
 
 


