
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 13. května 2013 

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

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

 

 

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

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

Omluveni:   

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 

 

K bodu č. 1/Záležitosti OSM 

Projekt „ Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada “ 

Je požadován ekonomický rozbor provozu do finanční komise (včetně vstupného), je nutné 

aktualizovat údaje z vrtu, finanční ztráty obdobných koupališť jsou v řádu 40,- tis.Kč  až  600,- 

tis. Kč. Je nutné zapracovat připomínky z komise ŽP. Svolat pracovní komisi do 14 dnů. Do 

podmínek výběrového řízení bude zahrnuta doložka o realizaci části areálu, dle finančních 

možností města. 

 

Usnesení č.  212/2013 

RM bere na vědomí prezentaci konceptu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 

akci „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada“ a souhlasí s dokončení dokumentace ke 

stavebnímu povolení. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Směna pozemků v k.ú. Daliměřice 

Obecně byl deklarován souhlas s výměnou mezi městem Turnov a panem Zikudou. Pan Zikuda 

má v lokalitě více pozemků a proto by se měl stát hlavním investorem a město se může případně 

připojit, dochází k logickému navázaní vlastnických vztahů, jedná se o 3-4 stavební parcely, 

samotná realizace směny by měla proběhnout až po schválení nového územního plánu, na který 

budou navázány podrobnější územní studie (např. studie Daliměřic). 

 

Usnesení č.  213/2013 

RM doporučuje ZM schválit požadovanou směnu pozemků v k.ú. Daliměřice. Směna pozemků 

bude projednána na ZM po schválení nového územního plánu. Odbor správy majetku je pověřen 

spolupracovat na přípravě podkladů pro požadovanou směnu. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

 



 

 

Prodej podílu 3/16 z celku pozemků p.č. 289 a 288/6, k.ú. Mašov u Turnova 

Jedná se o pozemek v těsné blízkosti MŠ Mašov, kde pan Hons hospodaří. Pan Hons by rád 3/16 

odkoupil, jednalo by se asi o příjem cca 13 tis. Kč. V diskuzi převážil názor na zvětšení zahrady 

a majetkové vypořádání zbytku pozemku. 

 

Usnesení č.  214/2013 

RM schvaluje záměr majetkového vyrovnání s panem Honsem, tak aby část 3/16 byla připojena 

k zahradě mateřské školy a zbytek pozemku ve vlastnictví pana Honse byl jako samostatná 

parcela oddělen. Na rezervu pro komunikaci nadále město netrvá. 

 (Hlasování:9/0/0) 

 

Prodej pozemku p.č. 2971/8, k.ú. Turnov 

Jednalo se o zájem pana Šuberta o odkoupení městského pozemku, který navazuje na jeho 

zahradu v lokalitě Nad Nemocnicí. Město však v dlouhodobém horizontu uvažuje o urbanizaci 

tohoto území a vytvoření další ulice. Proto prodávat zatím nechce. OSM ještě prověří situaci 

okolo chodníku v rámci úprav 5. května, kde pan Šubert uvedl, že část stojí na jeho pozemku. 

 

Usnesení č.  215/2013 

RM neschvaluje prodej pozemku p.č. 2971/8, k.ú. Turnov a ukládá OSM postupovat v souladu s 

usnesením RM č. 56/2013 – nabídnout pronájem pozemku za 2 Kč/m2/rok. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Prodej zbytkových pozemků u areálu firmy Polpur s.r.o. u Kudrnáčových hodin (ul. U Skladiště) 

 

Usnesení č.  216/2013 

RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 1903/4, 1908/4, 

1908/7 a 1908/8, k.ú. Turnov upřesněných geometrickým zaměřením za cenu 1.000,- Kč/m2  a 

veškerých nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Pronájem NP v čp. 1623 Žižkova, Turnov 

Jedná se o převod nájemní smlouvy z MTT, s.r.o. na Město, z důvodu převodu objektu na město 

(kotelna u ZŠ Žižkova). 

 

Usnesení č.  217/2013 

RM schvaluje pronájem místnosti v čp. 1623 Žižkova o výměře 27,5 m2 za 343,- Kč/m2/rok bez 

DPH pro pana Vendelína Sudera, Turnov. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Objekt čp. 334  v ul. Antonína Dvořáka - pasáž 

RM bere na vědomí informaci o prostorách v čp.334 ul. Antonína Dvořáka – pasáži. Přesouvá 

jednání o tomto tématu na další RM po projednání v příslušných komisích. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 



Pronájem pozemku na předzahrádku 

OSM prověří zahrádku u hotelu Beneš. Následně v sezóně zkontroluje skutečně provedené 

zábory a případně doměří nájem. 

 

Usnesení č.  218/2013 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.58/2 v k.ú. Turnov o výměře 6 m2 na umístění  

předzahrádky za 60,- Kč/m2/měsíc pro paní Lenku Mlejnkovou. 

(Hlasování:8/0/0) 

Pronájem pozemku st.p.č.874 a části pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice 

Obecně není problém s pronájmem, ale s velikostí pronajímané plochy. OSM provede kontrolu 

pronajímané plochy a o zjištění bude informovat vedení města. V případě pronájmu větší plochy 

než 768 m2 nutno předložit opakovaně do RM. Do pronájmu nutno zařadit věcné břemeno pro 

kanalizaci a vodovod. Pouze informaci o sítích a jejich údržbě. 

 

Usnesení č.  219/2013 

RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 874  a části pozemku p.č.702/3 v k.ú. Daliměřice o 

celkové výměře 768 m2 za cenu 30,- Kč/m2/rok pro firmu Ing. Josef Wranovský, Turnov na 

dobu 10 let. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

Pronájem pozemku na umístění laviček 

 

Usnesení č.  220/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Mikula Turnov s.r.o. na pronájem části pozemku p.č. 

473/3 v k.ú Turnov o výměře  3 m2 na umístění 2 ks laviček před prodejnou za 60,- 

Kč/m2/měsíc s podmínkou, že zůstane zachován průchod min. 2 m. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

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

Podmínka zlikvidovat garáž, když vlastník opustí, kauce dle prováděné praxe 5000,-Kč. 

 

Usnesení č.  221/2013 

RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 1290 a 1291 k.ú. Turnov o 

výměře 16 m2  pro  p. Lukáše Kalkuse, Turnov a o výměře 20 m2  pro  p. Jiřího Šípa, Turnov za 

cenu 100,- Kč/m2/rok  za stejných podmínek jako s ostatními nájemci. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene pro stavbu „Veřejné osvětlení Bukovina“ 

 

Usnesení č.  222/2013 

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

následně smlouvu o zřízení bezplatného věcného břemene v souladu s ustanovením §50a  a násl. 

zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů  na pozemku 

parc.č 834/1, k.ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Libereckého kraje dotčeného stavbou 

„Veřejné osvětlení Bukovina“ v délce cca 100bm, jejímž investorem je Město Turnov.   

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

 

 

 

 



Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Bukovina – parc.č. 11/1, Marek – kabel nn“  

Nutnost opravit asfaltový povrch v celé šíři – podmínku zapracuje do vyjádření odbor dopravy. 

 

Usnesení č.  223/2013 

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

smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích  a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemky 

parc.č. 777/1 a 772, k.ú. Bukovina u Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce  cca 

136 bm dotčených stavbou „Turnov, Bukovina – parc.č. 11/1, Marek – kabel nn “  ve prospěch 

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

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Vesecko,  J. BUKVIC – kvn, TS“  

Nutnost koordinovat se záměrem úpravy křižovatky, do smlouvy o věcném břemeni dát časování 

(předpoklad jaro 2014) 

 

Usnesení č.  224/2013 

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

smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích  a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemku 

parc.č. 695/121, k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov v  délce  cca 3 bm dotčených 

stavbou „Turnov, Vesecko, J. BUKVIC – kvn, TS“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč/m2 + DPH. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Jiráskova ul., AGBA – kabel nn “    

Prověřit vyjádření odboru dopravy k této stavbě, koordinovat s předlážděním části ulice 

Trávnice, nutno myšlenkově řešit ul. Jiráskova (v případě předláždění v celé šíři zrušit vyvýšené 

chodníky – nejsou funkční – připravit projednání s DI, NPÚ) – OD+OSM 

 

Usnesení č.  225/2013 

RM ruší usnesení č. 643/2012. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení č.  226/2013 

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

právu provést stavby  a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb. energetický zákon a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, 

na pozemky parc.č. 474, 475, 501, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce  cca 

280 bm dotčených stavbou „Turnov, Jiráskova ul., AGBA – kabel nn “ ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 650,- Kč/bm + DPH v centrální území města a 

ve výši 400,- Kč/bm + DPH ve smíšeném území. 

(Hlasování:0/0/0) 

 

Pasport komunikací 
Pasport komunikací je důležitý „dokument“, ve kterém je evidován majetek města, je možné do něho 

znázorňovat aktuální stav komunikací (rekonstrukce, opravy, povolené překopy a jejich záruky), stav 

veřejného osvětlení (jaké sloupy a světla kde a kdy byla instalována, opravena, vyměněna), svislé 

dopravní značení (při „krádeži značky technické služby okamžitě zjistí, jaká značka byla odcizena a 

můžou ji neprodleně instalovat). Systém umožní nahlížet do pasportu všem uživatelům, přístup pro 

aktualizaci dat budou mít pouze určené osoby -2 pracovníci odboru. 

 



Zdůvodnění udělení výjimky: 

Jedná se o softwarovou firmu, která má velké zkušenosti jak se samotným napojením pasportu 

na systém GIS (Geografický informační systém=zásadní stávající informační platforma úřadu) a 

má výborné reference (Jičín, Jablonec n/N), s datovým naplněním (toto si dělá sama, nevstupuje 

do procesu žádná další firma). Při zadání v otevřeném výběrovém řízení hrozí vysoké riziko, že 

narazíme na firmu, která bude aplikaci pasportu teprve vyvíjet a na nás zkoušet a pak jim 

nezbydou prostředky na podrobné zpracování dat. 

 

Usnesení č.  227/2013 

RM uděluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje nákup pasportu 

komunikací od firmy MK Consult, v.o.s., Ústí nad Labem za cenu 378 730,- Kč. Samotná 

realizace bude zahájena po odsouhlasení rozpočtových změn v ZM. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

Prodejní místa u nádraží 

Zvážení prodeje pozemku na nárožní dům, pokusit se jednat s vlastníky uhelných skladů a 

pozemků tržnice na prodej. Předpokládané náklady cca 100 tis. Kč (betonová dlažba bude 

položena až po ověření zájmu o tento prostor – po jedné sezóně) 

 

Usnesení č.  228/2013 

RM schvaluje zřízení prodejního místa na pozemku p.č. 1940/1 v k.ú. Turnov. Samotná realizace 

bude zahájena po odsouhlasení rozpočtových změn v ZM. 

(Hlasování:6/0/3) 

 

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby „Dešťová kanalizace, propojení ulic 

Luční a Třešňová, Turnov“ 

Jedná se o realizaci části dešťové kanalizace v geologicky komplikované lokalitě Na Kamenci, 

v minulosti zde Město prodalo několik stavebních pozemků. 

 

Usnesení č.  229/2013 

RM schvaluje vyhlášení VŘ a zadávací podmínky pro výběrové řízení stavby „Turnov, dešťová 

kanalizace, propojení ulic Luční a Třešňová“ dle předloženého materiálu a výsledek výběrového 

řízení předložit na jednání RM v červnu 2013. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Výběr zhotovitele na akci: “Oprava střechy čp. 477“ 

Byly doručeny dvě nabídky, k posuzování byla připuštěna jedna. V rozpočtu je alokováno 300 

tis. Kč. 

 

Usnesení č.  230/2013 

RM z důvodu nedostatku finančních prostředků ruší veřejnou zakázku na „Opravu střechy čp 

477“. A navrhuje vyhlásit nové výběrové řízení a zakázku rozčlenit (střecha s krovem a zednické 

práce) 

(Hlasování:9/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výběr zhotovitele na akci: “Hřiště pro MŠ ul.28.října“ 

Byla doručena pouze jedna nabídka na realizaci – firma Ing. Jiří Červa, Záholice 87,                                                          

1.001.993,-Kč. V rozpočtu je alokováno 850 tis.Kč. 

 

Usnesení č.  231/2013 

RM vzhledem k jedné podané nabídce soutěž ruší a schvaluje vypsání nové veřejné zakázky dle 

původního zadání s úpravou reálných termínů realizace a rozčlenění zakázky na jednotlivé 

úseky. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště u nádraží, 3.etapa 

Diskuze bude po provedení návrhu dalšího postupu posunuta na ZM. 

 

Usnesení č.  232/2013 

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 45/2013 ze dne 28.2.2013, kdy ZM pověřuje OSM 

vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby III. etapy Regenerace sídliště U Nádraží z 

důvodu neobdržení dotace.  

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení č.  233/2013 

RM ukládá OSM předložit na jednání ZM návrh dalšího postupu při řešení regenerace sídliště 

bez dotace z MMR. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

„Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059“  

Pan Pekař upozornil na termíny a možné problémy s vyúčtováním dotace. OSM se zavázala, že 

vše stihne včas. 

 

Usnesení č.  234/2013 

RM schvaluje Zadávací dokumentaci a Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku „Realizace úspor 

energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059.“ 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení č.  235/2013 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, 

Alešova čp. 1059“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Bc. Martin Féna, Josef Kobosil, 

náhradníci: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Eva Krsková, Ludmila Těhníková 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení č.  236/2013 

RM jmenuje hodnotící komisi veřejné zakázky „Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova 

čp. 1059“ ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Bc. Martin Féna, Josef Kobosil, PhDr. Hana 

Maierová, Jindřich Zeman, Dis. 

náhradníci: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Eva Krsková, Ludmila Těhníková, Ing. Jaromír Pekař, doc. 

PhDr. Alena Svobodová CSc. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

„Hrad Valdštejn”  

Město podalo žádost na projekt „Zajištění skalního bloku hradu Valdštejn – 3. řešená oblast“  do 

dotačního fondu Libereckého kraje (max. výše dotace 250 tis. Kč). Dotace z ministerstva kultury 

nebyla pro projekt v tomto roce přiznána. V rozpočtu alokováno 700 tis. Kč. Odhadované 

rozpočtové náklady 730 tis. Kč. 



 

Usnesení č.  237/2013 

RM bere na vědomí informaci o předložení žádosti o dotaci na Liberecký kraj na Hrad 

Valdštejn. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Dům přírody a provozní spoluúčast města 

RM vyslechla vystoupení pana Hromádky, ředitele Střevlík, o.p.s. Zařízení by mělo sloužit na 

kratší vzdělávací akce (2-3 hodinové akce), ekocentrum v Oldřichově v Hájích je spíše 

orientováno na dlouhodobé pobyty. Diskuze o výši a způsobu dotace. 

 

Usnesení č.  238/2013 
RM doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast města na krytí provozních výdajů Domu přírody 

Českého ráje provozované Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje do maximální výše 

200 tis. Kč ročně po dobu udržitelnosti projektu (10 let). 

(Hlasování:8/0/1) 

 

K bodu č. 2/Záležitosti školství 

Jmenování do funkce ředitele školy 

Diskuze v RM byla vedena především s ohledem na konkurz ředitele v ZŠ Skálova. Oba 

kandidáti osobně představili vize vedení školy.  
Pro jmenování stávajícího ředitele Mgr. Mareše do funkce na další období hovořil výsledek konkurzního 
řízení (Mgr. Mareše dali na první místo 4 ze 7 členů konkurzní komise, Mgr. Loukotu 2, Mgr. Mareš pak 
po vyhodnocení výsledků v souladu s vyhláškou, kdy se jedno nejlepší a jedno nejhorší umístění nepočítá, 
získal v konkurzu o jeden bod více než Mgr. Loukota), hodnocení České školní inspekce (poslední inspekce 
na škole proběhla letos na jaře) a zprávy a reference odboru školství, kultury a sportu.  Proti tomu stál 
postupný úbytek 200 žáků ze ZŠ Skálova v období 4 let a nespokojenost některých rodičů a učitelů 
s atmosférou ve škole. Ke kladům případného nového ředitele Mgr. Loukoty patřilo jeho umístění v 
konkurzním řízení, kdy bez zkušeností v základním školství získal pouze o bod méně než stávající ředitel 
Mgr. Mareš. Pro hovořilo také jeho mládí a ambice. K argumentům mnohých, proč nejmenovat Mgr. 
Loukotu novým ředitelem školy, patřily jeho malé pedagogické zkušenosti na základní škole a skutečnost, 
že dosud nepůsobil v žádné manažerské funkci ve školství. 

 

Usnesení č.  239/2013 

RM bere na vědomí výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Základní školy 

Turnov, Skálova 600, okres Semily, pana Mgr. Michala Loukotu, nar. 16. 2. 1983 v Turnově, 

bytem Solidarity 295, 511 01 Turnov, s účinností od 1. 8. 2013 na období šesti let. 

 

Po neúspěšném veřejném hlasování RM bylo provedeno tajné hlasování s následujícím 

výsledkem: 5 hlasů pro pana Loukotu, 4 hlasy pro pana Mareše. 

 

Usnesení č.  240/2013 

RM bere na vědomí výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Základní školy 

Turnov, Žižkova 518, okres Semily, pana Mgr. Ivo Filipa, nar. 5. 9. 1959 v Semilech, bytem 

Wolkerova 570, 513 01 Semily, s účinností od 1. 8. 2013 na období šesti let. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Usnesení č.  241/2013 

RM bere na vědomí výsledek konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitele Mateřské školy a 

Základní školy Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace, paní Mgr. 

Dagmar Rakoušovou, nar. 17. 6. 1965 v Jičíně, bytem Ohrazenice 57, 511 01 Turnov, s účinností 

od 1. 8. 2013 na období šesti let. 

(Hlasování:9/0/0) 



 

Vyřazení majetku 

Nutno prověřit vyřazení majetku v ZŠ Žižkova, mnoho majetku bylo vyřazeno po bouřce – bylo 

prověřeno, že šlo o přímý zásah blesku, část škod zaplatila pojišťovna, škola rozšířila pojistku o 

ochranu proti přepětí v síti. 

 

1) Ředitelka MŠ Turnov, Alešova 1140, okres Semily dává na vědomí vyřazení DDHM (do 

4.000,-- Kč)  

– tiskárna k PC, rok pořízení 2003, pořizovací cena 3.347,-- Kč – nefunkční, oprava 

neekonomická – viz příloha č. 1  

 

2) Ředitelka MŠ Turnov, 28. října 757, okres Semily, žádá o vyřazení DDHM (nad 4.000,-- Kč) 

- vysavač Miele S 4210, rok pořízení 2005, pořizovací cena 5.725,-- Kč – vadný motor, oprava 

neekonomická - viz příloha č. 2  

 

3) Ředitelka MŠ Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, dává na vědomí (do 4.000,-- Kč) 

vyřazení DHM:  

- žehlička PHILIPS 2100, rok pořízení 2006, pořizovací cena 599,-- Kč – nefunkční, 

neekonomická oprava - viz příloha č. 3 

 

4) Ředitelka MŠ Turnov - Mašov, okres Semily, dává na vědomí (do 4.000,-- Kč) vyřazení 

DHM a DDHM:  

- skříň - posuvné dveře, židle pojízdná šedá, konferenční stolek, osobní váha, tobogán, skládací 

kobereček, Lužan roh (2x), stavebnice Žako, box na diskety, skříňka zásuvková, skříňka - 5 polic 

otevřená, skříňka policová (2x) – rozbité, neekonomická oprava – blíže viz příloha č. 3  

 

5) Ředitelka ZŠS a MŠS Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace dává 

na vědomí (do 4.000,-- Kč) vyřazení DHM s DDHM – majetek je nefunkční, neopravitelný, 

neekonomická oprava – viz příloha č. 4: 

a zároveň žádá o vyřazení DDHM (nad 4.000,-- Kč) – viz příloha č. 5:  

- obývací stěna, rok pořízení 1998, pořizovací cena 8.250,-- Kč – nefunkční, rozpadlá, 

neekonomická oprava  

- videokamera SONY, rok pořízení 2000, pořizovací cena 23.075,-- Kč – neopravitelná, 

neekonomická oprava  

- myčka na nádobí, rok pořízení 2004, pořizovací cena 17.490,-- Kč – neopravitelná, 

neekonomická oprava  

- počítač, rok pořízení 2005, pořizovací cena 30.943,-- Kč – nefunkční, neekonomická oprava  

 

6) Ředitel ZŠ Turnov, Žižkova 518, okres Semily, dává na vědomí (do 4.000,-- Kč) vyřazení 

DDHM – majetek je poškozený, nefunkční, neekonomická oprava – viz příloha č. 6  

a zároveň žádá o vyřazení DDNM a DDHM (nad 4.000,-- Kč) – majetek je zastaralý, 

neopravitelný, nefunkční, neekonomická oprava - viz příloha č. 6  

 

7) Ředitel ZŠ Turnov, Skálova 600, okres Semily, dává na vědomí (do 4.000,-- Kč) vyřazení 

DDHM – majetek je neopravitelný, oprava neekonomická - viz příloha č. 7a)  

a zároveň žádá o vyřazení DDHM (nad 4.000,-- Kč) – majetek je neopravitelný – viz příloha č. 

7b).  

 

8) Ředitel SVČDM, Turnov, dává na vědomí (do 4.000,-- Kč) vyřazení DDHM – majetek je 

zastaralý, poškozený, rozbitý, oprava neekonomická – viz příloha č. 8  

a zároveň žádá o vyřazení DDHM (nad 4.000,-- Kč) – majetek je opotřebovaný, zastaralý, 

oprava neekonomická – viz příloha č. 8  



9) Ředitel ZUŠ Turnov, dává na vědomí vyřazení DHM (do 4.000,-- Kč) – majetek je zastaralý, 

opotřebovaný, nefunkční, oprava neekonomická – viz příloha č. 9 

 

Usnesení č.  242/2013 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM Mateřské školy Turnov, Alešova 1140, okres Semily dle 

přílohy č. 1. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  243/2013 

RM schvaluje vyřazení DDHM Mateřské školy Turnov, 28. října 757, okres Semily dle přílohy 

č. 2. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  244/2013 

RM bere na vědomí vyřazení DHM Mateřské školy Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily 

dle přílohy č. 3. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  245/2013 

RM bere na vědomí vyřazení DHM a DDHM Mateřské školy Turnov – Mašov, okres Semily dle 

přílohy č. 4. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  246/2013 

RM schvaluje vyřazení DDHM Základní školy speciální a mateřské školy speciální Turnov, 

Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace a zároveň bere na vědomí vyřazení 

DHM a DDHM dle přílohy č. 5. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  247/2013 

RM schvaluje vyřazení DDNM a DDHM Základní školy Turnov, Žižkova 518, okres Semily a 

zároveň bere na vědomí vyřazení DDHM dle přílohy č. 6. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  248/2013 

RM schvaluje vyřazení DDHM Základní školy Turnov, Skálova 600, okres Semily a zároveň 

bere na vědomí vyřazení DDHM dle přílohy č. 7a), 7b). 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  249/2013 

RM schvaluje vyřazení DDHM Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily a 

zároveň bere na vědomí vyřazení DDHM dle přílohy č. 8. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Usnesení č.  250/2013 

RM bere na vědomí vyřazení DHM Základní umělecké školy Turnov, náměstí Českého ráje 5 

dle přílohy č. 9. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 

 

 



Prohlášení areálu hřbitova v Pelešanech za kulturní památku 

Diskuze nad dotačním titulem ministerstva kultury, můžeme každý rok obdržet cca 200 tis.Kč. 

Druhou cestou je alokovat prostředky ze stávajícího fondu na údržbu hřbitovů nebo vyhradit 

peníze z rozpočtu města. 

 

Usnesení č.  251/2013 

RM souhlasí s podáním žádosti o prohlášení areálu hřbitova v Pelešanech za kulturní památku a 

ukládá OŠKS  zpracovat návrh na prohlášení za kulturní památku, tento následně podat na 

Ministerstvo kultury ČR. 

(Hlasování:3/0/5) – usnesení nebylo přijato 

 

Rozbor spotřeby energií ZŠ Skálova a Městské knihovny Antonína Marka 

RM zevrubně prostudovala hospodaření ZŠ Skálova a MKAM. RM došla k závěru, že ve vývoji 

energií nedochází k zásadnímu navýšení či ponížení. Při sestavování rozpočtu došlo k plošnému 

krácení těchto prostředků, což se objevilo v účetní uzávěrce. 

 

Usnesení č.  252/2013 

RM bere na vědomí zprávu o spotřebě energií na ZŠ Skálova a Městské knihovně A. Marka. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Sportovní komise - investice 2012 

TJ zásadně pochybila, protože měla rozhodně dát dotaz na RM před přesměrováním investiční 

účelové dotace (splátka sportovního hřiště u sokolovny na Daliměřicích) do provozu. Jedná se o 

porušení rozpočtových pravidel sportovní komise. Tato záležitost se již nesmí opakovat, jinak 

budou vyžadovány sankce. Pan Pekař navrhuje vrácení dotace. Pan Pekař prosí o dodání 

smlouvy ke kontrole – OŠKS. 

 

Usnesení č.  253/2013 

RM bere na vědomí zprávu o využití finančních prostředků Sportovní komise RM v oblasti 

oprav a investic za rok 2012. Zároveň ukládá OŠKS provést kontrolu realizace u příspěvku TSC, 

a to v termínu do 30.6.2013. 

(Hlasování:7/0/1) 

 

Příspěvek na vybavení pro žáky 1. ročníků ZŠ 

Jedná se o vybavení pro žáky 1. tříd, které původně zaštiťoval stát, teď předává na obce. 

 

Usnesení č.  254/2013 

RM schvaluje čerpání RF takto: ZŠ Skálova do výše 16 000 Kč, ZŠ 28. října do výše 20 000 Kč, 

ZŠ Žižkova do výše 29 000 Kč, ZŠ Mašov do výše 7 000 Kč za účelem poskytnutí příspěvku na 

vybavení žáků prvních ročníků ZŠ. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Úprava rozpočtu Městské knihovny A. Marka Turnov 

 

Usnesení č.  255/2013 

RM schvaluje zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření částku ve výši 58 000 Kč ve 

prospěch příspěvkové organizace - Městské knihovny A. Marka Turnov na tyto vázané účely 

(teplo v pobočce Výšinka, nákup antén a připojení na internet, dofinancování dotačních 

programů). 

(Hlasování:8/0/0) 

 

 



Žádost o příspěvek na stavební úpravy chata Paseky nad Jizerou 

Návrh půjčky a propojení se zahraniční spoluprací, přesunout pod MST ?, Město je ochotno 

poskytnout příspěvek po vyjasnění vlastnických vztahů po roce 2013 (VCT ?), možné škody 

zatečením do objektu. 

 

Usnesení č.  256/2013 

RM schvaluje zařadit do nejbližších RO částku ve výši 50 tis. Kč za účelem stavebních úprav 

objektu č. p. 151 v Pasekách nad Jizerou. Tyto finanční prostředky budou přednostně použity na 

krov a střechu (účelově vázané prostředky). RM ukládá OSM provést dohled nad prováděnými 

činnostmi z pohledu technického i ekonomického řešení. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Odbor správní 

Kontrola usnesení RM. 

Usnesení budou členy RM pečlivě prostudovány a opětovně připomínkovány na červnové RM. 

Na červnové RM bude materiál opětovně předložen. (vyjmout x vyřadit = sjednotit) 

 

Usnesení č.  257/2013 

RM ukládá starostovi města upravit v jednacím řádu rady města odpovědnost za přípravu 

materiálů pro jednání rady města včetně přípravy návrhů usnesení. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

K bodu č. 4/Finanční záležitosti 

Žádosti o převod z rezervních fondů příspěvkových organizací 

 

1) Příspěvková organizace Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, okres Semily žádá o převod Kč 

17.787,- z rezervního fondu do fondu investičního na uhrazení faktury Národního 

památkového ústavu Praha za nájem mobiliáře dle smlouvy NPÚ/42/2010. Zároveň je nutné 

provést odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši 17.787,- Kč. (příloha č.1) 

Rezervní fond k 31. 3. 2013 je ve výši 1,003 620,06 Kč. 

Povinná 15% rezerva na energie je 150 543 Kč. 

Rezervní fond k použití je ve výši 853 077,06 Kč. 

 

2) Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, okres Semily žádá o: 

a) přesun finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč z účtu 558 (DDHM) na účet 518 

(služby). Jedná se o nákup systému klíčů pro ZUŠ, ve výši 80 tis. Kč, který byl při 

schvalování rozpočtu PO schválen na účtu 558 a jako služba bude účtováno na účet služeb 

518. 

b) o schválení použití rezervního fondu organizace ve výši Kč 70.000 Kč na výplatu 

odměny ředitele, která mu byla schválena v březnové RM. Ve fondu odměn má škola k 31. 

3. 2013 Kč pouze částku ve výši 7.332,-, důvody ředitele ZUŠ pro převod finančních 

prostředků z rezervního fondu jsou oprávněné a jsou uvedeny v příloze č. 2 

Rezervní fond k 31. 3. 2013 je ve výši 567 911,30 Kč. 

Povinná 15% rezerva na energie je 85 186,70 Kč. 

Rezervní fond k použití je ve výši 482 724,60 Kč. 

 

3) Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily žádá o: 

a) navýšení rozpočtu v položce 551 – odpisy o částku Kč 13.400,- a zároveň navýšení 

účtu 672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtu na odpisy. Důvodem je uvedení 

kotle ve školní jídelně do provozu a zahájení odepisování tohoto majetku, (viz. příloha č. 3) 

b) schválení odpisového plánu kotle ve školní jídelně zařazeného do provozu k 1.3.2013, 

(viz. příloha č. 4) 



4) Základní škola speciální a mateřská škola speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, 

příspěvková organizace žádá o čerpání rezervního fondu do výše Kč 13.000,- na pořízení 

myčky 

na nádobí. Původní myčka nádobí je rozbitá a oprava by byla nerentabilní. 

(odbor školství, kultury a sportu toto doporučuje) 

Rezervní fond k 31. 3. 2013 je ve výši 149 756,44 Kč. 

Povinná 15% rezerva na energie je 22 463,47 Kč. 

Rezervní fond k použití je ve výši 127 292,97 Kč. 

 

5) Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, žádá o použití rezervního fondu do 

výše Kč 7.000,- na nákup tiskárny k PC + přestavba počítače v hodnotě 7 tis. Kč (viz.příloha č. 

6). Odbor školství, kultury a sportu toto doporučuje. 

Rezervní fond k 31. 3. 2013 je ve výši Kč 438.278,25 Kč 

Povinná 15% rezerva na energie je 65.741,74 Kč 

Rezervní fond k použití je ve výši 372.536,51 Kč 

 

Usnesení č. 258/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, Kadeřevec 18, 

okres Semily, převod Kč 17.787,- z rezervního fondu do investičního fondu dle 

předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č.  259/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 

okres Semily, použití investičního fondu do výše Kč 17.787,- dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č.  260/2013 

RM ukládá příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 

okres Semily, odvod zřizovateli z investičního fondu do výše Kč 17.787,- dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č.  261/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, 

náměstí Českého ráje 5, okres Semily, přesun finančních prostředků ve výši Kč 80.000,- 

v rámci rozpočtu dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č.  262/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, 

náměstí Českého ráje 5, okres Semily použití rezervního fondu ve výši Kč 70.000,-, dle 

předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č.  263/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, 28. října 

18, okres Semily navýšení rozpočtu v položce odpisy o Kč 13.400,- dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

 



Usnesení č.  264/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, 28. října 

18, okres Semily odpisový plán na kotel ve školní jídelně, dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Usnesení č.  265/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola speciální a mateřská škola speciální, 

Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace, použití rezervního fondu do 

výše Kč 13.000,- dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

Usnesení č.  266/2013 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, 

použití rezervního fondu do výše Kč 7.000,- dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:7/0/0) 

 

Informaci o spotřebě energií v příspěvkových organizací ve školských zařízeních 

Materiál je nutno doplnit, popisy škol a školek, zvýraznit zateplené objekty, použít rovněž měrné 

jednotky energií. Znovu předložit na červnovou RM. 

 

Účetní program – nákup software GINIS 

Jedná se účetní a statistický program ve velké míře užívaný městy naší velikosti, cena celého 

systému je cca 1 mil. Kč (bude přesně ještě doceněna), do materiálu ZM je nutné dobře 

vyargumentovat proč tento program (vyšší úroveň stávajícího software Gordic), kolik stojí další 

aplikace, které už nebudeme poté potřebovat, servisní podmínky (120 tis. Kč).  
Pro množství dat, s jakým město naší velikosti pracuje, totiž není stávající ekonomický systém po 

technologické stránce udržitelný a nadále použitelný. S tím souvisí i problematické rozšíření funkcí v 

závislosti na změnách legislativy nebo potřebách města. Jedná se pak o zakázkovou úpravu, kterou 

musíme plně hradit. Rovněž zautomatizování některých operací a procesů je v tomto systému 

prakticky nemožné. Změnu doporučila i kontrola z krajského úřadu. 
 

Zdůvodnění udělení výjimky: 
Jedná se o nákup unikátního software, který je využíván ve většině měst naší a vyšší velikosti. Je 

výborně hodnocen. Software navazuje na, v této době používaný, systém Gordic. Při zadání 

v otevřeném výběrovém řízení hrozí vysoké riziko, že nám bude nabídnut software s jinými 

funkcionalitami, těžko porovnatelnými nabídkami, nekompatibilitou s většinově užívaným 

softwarem. 

 

Usnesení č.  267/2013 

RM schvaluje dokončení poslední fáze rekonstrukce IT prostředí formou přechodu na 

informační systém EKO GINIS a ukládá Bc. Zárybnickému na červencovou RM předložení 

smlouvy na dodávku EKO GINIS pro město Turnov. Smlouva bude uzavřena teprve po 

schválení rozpočtové změny v ZM. 

RM uděluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek na nákup informačního 

systému EKO GINIS 

RM ukládá Ing. Pekařovi a vedoucí finančního odboru zařadit pořízení ekonomického softwaru 

EKO GINIS do rozpočtového opatření č. 1 (červnové ZM), a to ve výši 450 tis. Kč dle 

předloženého návrhu na rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

 



K bodu č. 5/Kancelář tajemníka 

Kritéria na rok 2013 pro MŠ, ZŠ, Hrad Valdštejn, Knihovna, SVČDM 

Kritéria hodnocení jsou k nahlédnutí u pana tajemníka. 

 

Usnesení č.  268/2013 

RM schvaluje kritéria hodnocení pro příspěvkové organizace na rok 2013 dle předloženého 

návrhu. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Odbor dopravní 

Parkovací automaty - technický stav, návrh na řešení 

Plastový 100-130 tis. Kč (nové základy), nerez 130-160 tis. Kč - stojí nové automaty, máme 

10ks typu PS-2 a dále máme 2ks typu PSA-5 (levnější lístek, menší poruchovost, komunikuje s 

operačním), z materiálu vyplývá, že nejvýhodněji vychází repase a vlastnictví, vychází lépe než 

pronájem, letos máme na repasi 3 zařízení. PS-2 bude odprodán za 10 tis.Kč a následně 

nakoupeny repasováné PSA-5 za cca 70 tis.Kč. 

 

Usnesení č.  269/2013 

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

předložit zadávací podmínky k zajištění dodavatele na obnovu stávajících parkovacích automatů.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 7/Sociální záležitosti 

Bufet v DD Pohoda 

Bylo provedeno výběrové řízení, nájem 1,-Kč/rok, jedná se o poměrně ztrátový provoz.  

Pan Jandík předložil podnikatelský záměr na rozšířený týdenní provoz, ale i víkendový odpolední 

provoz. Dále nabízí cenovou hladinu zboží v takové výši, aby si zde mohli nakupovat všichni 

uživatelé pobytových služeb včetně uživatelů v terénní pečovatelské službě a všech zaměstnanců 

Domova důchodců Pohoda. 
 

Usnesení č.  270/2013 

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provozování bufetu v Domově důchodců Pohoda 

s panem Janem Jandíkem dle navržených podmínek. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Společnosti s. r. o.  

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

Kulturní Centrum Turnov, s .r. o, NEMPRA s. r. o 

 

Usnesení č.  271/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov s. r. o. schvaluje výši 

mimořádné odměny pro pana MgA. Lukáše Hajna dle předloženého návrhu. Odměna bude 

vyplacena z rozpočtu města. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  272/2013 

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

pro pana Miroslava Pokorného dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků 

organizace. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 



Hodnocení: 
Kulturní Centrum Turnov -  MgA. Lukáš Hajn  - 73bodů dle kritérií  -  1 plat  
NEMPRA - Miroslav Pokorný – 73bodů dle kritérií  - 4 platy  

 

Společnost Městská teplárenská Turnov - opakovaná volba členů DR 

 

Usnesení č.  273/2013 

RM v působnosti valné hromady Městská teplárenská Turnov s r.o. jmenuje dozorčí radu 

Městské teplárenské Turnov, s.r.o. ve složení: Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, Roman 

Korolevyč, Vratislav Hartig, Jindřich Zeman, DiS. 

(Hlasování:6/0/0) 

Usnesení č.  274/2013 

RM v působnosti valné hromady Městská teplárenská Turnov s r.o. prodlužuje funkční období 

dozorčí rady Městské teplárenské Turnov, s.r.o. na čtyřleté. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Kritéria pro hodnocení jednatelů společností s r.o. na rok 2013 

Kritéria pro hodnocení jednatelů jsou k nahlédnutí u pana tajemníka. 

 

Usnesení č. 275/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov s r.o. schvaluje kritéria k 

hodnocení jednatele na rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  276/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní Centrum Turnov s r.o. schvaluje kritéria k 

hodnocení jednatele na rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  277/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Panochova nemocnice Turnov s r.o. schvaluje 

kritéria k hodnocení jednatele na rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  278/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Nempra, s. r. o. schvaluje kritéria k hodnocení 

jednatele na rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  279/2013 

RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov s r.o. schvaluje kritéria k 

hodnocení jednatele na rok 2013. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 9/KCT, s. r. o. 

Řešení provozu restaurace v KC Střelnice 

Do výběrového řízení na provozovatele restaurace se nikdo nepřihlásil, proto je na pořadu dne 

projekt kavárna + catering. Přes léto v modelu občerstvení na akcích v prostoru Střelnice,  

od 1. 9. 2013 rozjet model kavárna + catering na akcích. 

 

Usnesení č.  280/2013 

RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. bere na vědomí, že z veřejné soutěže na pronájem a 

provoz restaurace Střelnice nevzešel žádný navrhovatel. Valná hromada ukládá jednateli zajistit 

provoz restaurace dle navrženého harmonogramu: 

a) Od 1. 6. do 31. 8. přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při 

velkých kulturních aktivitách v budově a před budovou Střelnice. 

b) Od 1.9. 2013 provozovat restauraci v modelu "Kavárna + catering na akce" 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  281/2013 

RM v působnosti valné hromady KCT s.r.o. ukládá jednateli společnosti připravit kalkulaci 

modelu provozu kavárny do červnové RM. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

Usnesení č.  282/2013 

RM Turnova v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s.r.o.: 

a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., 

b) Valná hromada schvaluje úhradu ztráty z ostatních kapitálových fondů (souvztažnost 

413/431, částka 5.234.480,00 Kč), 

c) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě, 

d) Valná hromada bere na vědomí Záznam prověrky účetnictví společnosti KULTURNÍ 

CENTRUM TURNOV s.r.o. za rok 2012, 

e) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu KCT za rok 2012.  

(Hlasování:6/0/0) 

 

K bodu č. 10/Panochova Nemocnice Turnov, s. r. o. 

Informace o jednání projektového teamu fúze: 

Rekonstrukce bývalého dětského oddělení 

RM jednala o finanční spoluúčasti města na tomto projektu. Celkové rozpočtové náklady jsou 85 

mil. Kč z toho 25 mil. Kč mohou být uhrazeny z dotačního titulu EU. Vysoutěžená cena může 

být okolo 65 mil. Kč, ponížená dotace cca 15-18 mil.Kč, cena k uhrazení bude tedy okolo 

45mil.Kč. Turnov by měl zaplatit cca 17% investice. 

Pan Pekař navrhuje půjčku, kterou si vezme Panochova Nemocnice Turnov, s. r. o., které bude 

KNL, a.s. ručit.  

 

Město Turnov chce najít nějaký systém možného zásahu do volby ředitele detašovaného 

pracoviště. Účast na výběrovém řízení, otázka váhy rozhodnutí 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č. 11/Nempra, s. r. o. 

Valná hromada 

Diskuze nad stravovacími službami, pro externí firmy, spolupráce s KCT, možné formy 

cateringu. 

 

Usnesení č.  283/2013 

RM v působnosti valné hromady NEMPRA s.r.o. schvaluje 

- výroční zprávu společnosti a účetní uzávěrku za rok 2012, 

- zprávu a závěry auditu společnosti za rok 2012, 

- valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě, 

- schvaluje hospodářský výsledek společnosti a převedení zisku z roku 2012 ve výši 85.945,99 

Kč na nerozdělený zisk z minulých let. 

(Hlasování:6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ověřil: 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Otakar Špetlík 

  

 

 
 
 
 


