
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 30. září 2010 

 
 

1. Majetkové záleţitosti    Ing. Pekař 

- prodeje, VŘ      L. Těhníková 

 

2. PNT, s. r. o. - VH     Ing. Sláma 

- schválení smlouvy 

 

3. Hrad Valdštejn     PhDr. Maierová 

- výběrové řízení na občerstvení   Mgr. Broţ 

 

4. Ţivotní prostředí     Ing. Pekař 

- poskytnutí ornice     Ing. Šípošová 

 

5. Personální záleţitosti    Ing. Šmiraus 

- odstoupení z funkce jednatele KCT, s. r. o. 

 

6. Ostatní 

- změna usnesení 

 

    PhDr. Hana Maierová 

    starostka 

 

 

K bodu č. 1/ Majetkové záležitosti  

Prodej pozemků Retail invest, a. s. Praha 

 

Bod byl odloţení na řádné jednání RM. 

 

Prodej inţenýrských sítí 

 

Bod byl odloţen na řádné jednání RM. 

 

VŘ na dodavatele stavby „Oprava povrchů ulice Šlikova, Turnov“  

usnesení    Usnesení RM č. 497/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Silnice Jičín, 

a. s., Jičín na realizaci stavby „Oprava povrchů ulice Šlikova, Turnov“ za cenu 782 590,- Kč vč. 

DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 



VŘ na dodavatele stavby „Oprava povrchů ulice Dr. Honsů, Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 498/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Silnice Jičín, 

a. s., Jičín na realizaci stavby „Oprava povrchů ulice Dr. Honsů, Turnov“ za cenu 671 010,- Kč vč. 

DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Schválení smlouvy o dílo nad 300 tis. Kč pro zhotovení nových vstupních a chodbových dveří v 

objektu MŠ Turnov, ul. Zborovská 

usnesení    Usnesení RM č. 499/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Jan Konejl – Trident, Turnov, s celkovou 

cenou 363 268,- Kč vč. DPH, na zhotovení a osazení všech vstupních a chodbových dveří objektu 

MŠ Turnov, ul. Zborovská dle realizační projektové dokumentace, kterou Ing. Pavel Marek a 

současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou dle předloţených smluvních podmínek. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 2/ PNT, s. r. o - VH  

Ţádost o schválení smlouvy o provedení auditu - účetní závěrky za rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 500/2010 

RM ve funkci VH PNT, s. r. o. souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení auditorské prověrky 

účetní závěrky za rok 2010 s firmou Auditex, s. r. o. ve výši 60 000,- Kč 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Hrad Valdštejn    

Výběrové řízení na provoz občerstvení u hradu Valdštejn 

usnesení    Usnesení RM č. 501/2010 

RM schvaluje na návrh výběrové komise pronájem občerstvení u hradu Valdštejn pro pana Michala 

Charváta od 1. 12. 2010 za cenu nájmu 201 000,- Kč ročně. 

(Hlasování: 6/1/2) 

 

K bodu č. 4/ Životní prostředí  

Poskytnutí ornice pro Lesy ČR, s. p. 

usnesení    Usnesení RM č. 502/2010 

RM souhlasí s bezúplatným poskytnutím ornice pro stavbu poldru na Odolenovickém potoce v 

Turnově. 

(Hlasování: 9/0/0)  

 

K bodu č. 5/ Personální záležitosti  

Odstoupení z funkce jednatele společnosti KCT, s. r. o. 

usnesení    Usnesení RM č. 503/2010 

Na základě zjištěných skutečností Rada města v působnosti valné hromady společnosti KCT mění 

usnesení RM č. 299/2010 ze dne 10. 5. 2010 takto: RM v působnosti valné hromady společnosti 

bere na vědomí odstoupení jednatelky společnosti KCT, s. r. o. Mgr. Evy Blaţkové k 30. 9. 2010 a 

ukládá odboru ŠKO vypsání výběrového řízení na jednatele KCT, s. r. o. s datem nástupu od 1. 10. 

2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

  



K bodu č. 6/ Ostatní 

Změna usnesení 

usnesení    Usnesení RM č. 504/2010 

RM ruší usnesení č. 240/2010 z 12. 4. 2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 505/2010 

RM schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodávku nové serverové infrastruktury úřadu a 

komisi ve sloţení Ing. Sláma, A. Hozdecký, J. Zárybnický, M. Kořínek, Ing. Šmiraus. 

(Hlasování: 9/0/0) 

     

V Turnově dne 7. října 2010 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Aleš Hozdecký 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


