
 

 
 

USNESENÍ 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 27. června 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, Ing. Tomáš Sláma  

František Zikuda, Karel Jiránek, Eva Kordová 

Omluveni: MUDr. Martin Hrubý, ThMgr. Ondřej Halama  

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník úřadu) 

Rada města byla usnášení schopná. 

 
 

K bodu č. 1/Situace v KCT, s.r.o. 

Avizovaná rezignace jednatele KCT, s.r.o. 

Dne 10. 6. 2013 předal jednatel KCT, s.r.o. valné hromadě záměr odstoupit od smlouvy a tedy 

záměr rezignovat na funkci jednatele KCT, s.r.o. Starosta města jednal s MgA. Hajnem o důvodech 

rezignace a o případném dalším postupu. RM ve funkci VH vybírala ze dvou variant řešení: 

- provést avizované úpravy restaurace do modelu kavárny a cateringu v režii KCT (toto by ještě 

provedl před odchodem pan Hajn a nový jednatel by měl toto zařizování ulehčeno, ale již by ho sám 

musel provozovat), z dlouhodobého hlediska byl toto prosazovaný model - výhodou je vysoká 

flexibilita občerstvení, nevýhodou vysoká náročnost na kvalitu provozního (morální i profesní) 

- vypsat nové výběrové řízení na provozovatele restaurace a cateringu, nový jednatel by toto zatím 

nemusel řešit a soustředil by se na chod KCT - nevýhoda určité budoucí spory spojené s 

provozovatelem občerstvení, výhoda žádné starosti, pouze nájem ze zařízení 

DR KCT, s.r.o. dala za úkol vedení města vyhlásit za souhlasu RM ve funkci valné hromady 

výběrové řízení na nového jednatele. 

 

Usnesení č. 337/2013 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra, s.r.o. pověřuje starostu města jednáním s MgA. 

Lukášem Hajnem o jeho rezignaci.  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Usnesení č. 338/2013 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra, s.r.o. pověřuje vedení města vyhlášením 

výběrového řízení na pozici jednatele Kulturního centra, s.r.o.  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

 

 

 

 



 

Restaurace v Kulturním centrum Střelnice 

 

Usnesení č. 339/2013 

RM ve funkci valné hromady Kulturního centra, s.r.o. pověřuje jednatele Kulturního centra, s.r.o. 

vyhlášením výběrového řízení na provozovatele restaurace a cateringu v kulturním domě Střelnice. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Výběrové řízení bude umožňovat provozovat restauraci v kavárenském módu. Typ provozování 

(restaurace, kavárna), navrhovaná otevírací doba, libreto restaurace bude součástí kriteriálního 

hodnocení. 

 

K bodu č. 2/Zrušení usnesení RM č.274/2013 

 

Usnesení č. 340/2013 

Rada města na svém jednání 13. 5. 2013 schválila níže uvedené usnesení: 

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) 

 

Po domluvě s notářkou bylo zjištěno, že funkční období DR MTT, s.r.o. je součástí zakladatelské 

listiny, kterou musí schválit ZM. Dále bychom rádi sjednotili u všech městských společností 

funkční období na čtyřleté. Další vstupem bude nový zákon o obchodních korporacích. 

 

Usnesení č. 341/2013 

RM ruší usnesení RM č.274/2013 ze dne 13. 5. 2013 a ukládá Ing. Pekařovi předložit na jednání 

ZM (nejpozději do konce roku 2013) a následně a jednání RM materiál o obchodních společnostech 

v souladu s novým občanským zákoníkem a úpravou zakladatelských listin těchto společností. 

(Hlasování: 8/0 /0) 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:         Ověřil: 

Ing. Tomáš Hocke       Ing. Jaromír Pekař 
 


