
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 15. června 2005 

Omluven: MUDr. Eckert, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Finanční otázky
2. Rekonstrukce letního kina
3. Městská nemocnice Turnov
- výroční zpráva 2004, Nempra 2004
4. Aktuální otázky v MN Turnov
- informace o akci rentgeny,  
- efektivita oddělení, ostatní
5. Koncepční otázky v MN Turnov
- přeměna formy organizace, realizace 
sterilizace
6. Městská policie Turnov
- smlouvy s obcemi
7. LIDL - informace 
- silnice, stěna, průběh řízení
- majetkové otázky
8. Podpora bytové výstavby
9. Majetkové otázky
VŘ, komunikace, ost.
10. Otázky ORM
- výjimky ze stavební uzávěry, VŘ
- směny pozemků
11. Finanční otázky - informace
- rozpočtové změny 2005, Střelnice
12. Ostatní otázky
- jednání VH - dozorčí rady, smlouva SFŽP,
- finanční operace, RTT, FOKUS

Průběh jednání byl  v souladu s předloženým programem s doplněním několika bodů a diskuzních 
příspěvků.
Hlasování probíhalo v tomto pořadí: pro/ proti/ zdrželi se



K bodu č. 1/ Finanční otázky
1. Odpisové plány příspěvkových organizací
RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu Městské nemocnice Turnov dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 248/2005
RM schvaluje  rozšíření  odpisového plánu Základní  školy Turnov, Skálova 600, okres Semily dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 249/2005

RM  schvaluje  rozšíření  odpisového  plánu  Dětského  centra  Turnov,  příspěvková  organizace,  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0) usnesení RM č. 250/2005

2. Příspěvkové organizace
RM  schvaluje  příspěvkové  organizaci  Mateřská  škola  Turnov  -  Mašov,  U  Školy  85,  použití 
rezervního fondu a zvýšení sledovaného ukazatele spotřeba energií dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 251/2005

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily snížení 
rezervního fondu dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 252/2005

RM schvaluje příspěvkové organizaci Pomocná škola při Dětském centru Turnov, Kosmonautů 1641, 
okres Semily změnu použití  rezervního fondu a  zvýšení sledovaného ukazatele  ostatní  služby dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 253/2005

RM schvaluje  příspěvkové organizaci  Základní  škola  Turnov,  Skálova 600,  okres  Semily  použití 
rezervního fondu dle předloženého návrhu.  S ohledem na rozsáhlé finanční  výdaje ukládá RM p. 
Brožovi  předložit  materiál  o  doložení  průběhu  VŘ  a  rozsahu  zakázek  k  projednání  konečného 
souhlasu s realizací zakázek. 
(hlasování:7/0/0 )

usnesení RM č. 254/2005

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn úpravu sledovaných ukazatelů dle předloženého 
návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 255/2005 

RM schvaluje  příspěvkové organizaci  Hrad  Valdštejn  převod z  rezervního  fondu do investičního 
fondu ve výši 138 tis. Kč, schvaluje zvýšení částky na nákup hmotného majetku a zvýšení použití 
investičního fondu na tento nákup o částku dle návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 256/2005

RM schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální služby Turnov nákup hmotného majetku a 
použití investičného fondu na tento nákup dle předloženého návrhu.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 257/2005 



K bodu č. 2/ Rekonstrukce letního kina
RM bere na vědomí zprávu o průběhu jarní etapy oprav areálu letního kina ve Skálově ulici  a o 
dosavadním průběžném financování v letošním roce. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 258/2005

RM schvaluje do rozpočtových změn rozpočtu na rok 2005 zahrnout  finanční  částku na realizaci 
oplocení v zadní části areálu, dokončení promítací kabiny a doplnění zeleně.  
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 259/2005

K bodu č. 3/ Městská nemocnice Turnov - výroční zprávy za rok 2004
RM projednala výroční zprávu Městské nemocnice Turnov ze rok 2004.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 260/2005 

RM projednala výroční zprávu Nempry,  spol.  s r.  o.  za rok 2004. S ohledem na negativní  vývoj 
hospodaření a znění zprávy auditora ukládá RM Ing. Slámovi předložit nejdéle na srpnové jednání 
komplexní materiál o operativních krocích ke zlepšení situace v organizaci a o její koncepci zejména s 
ohledem na předpokládanou realizaci přestavby sterilizace, a to po předjednání v komisi nemocnici.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 261/2005

K bodu č. 4/ Aktuální otázky v MN Turnov
1.Realizace akce CT a rentgenového úseku
RM bere na vědomí informace o přípravě akce a souhlasí  se složením  výběrové komise na akce CT a 
skiaskopicko-skiagrafický komplet.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 262/2005

2. Finanční vazby se zdravotními pojišťovnami 
RM bere na vědomí informace o smluvních vztazích se ZP a stavu vyúčtování 1. pololetí 2004.
(hlasování:7/0/0)

usnesení RM č. 263/2005  

3. Analýza ekonomické efektivnosti jednotlivých oddělení
RM projednala předložený materiál a v této souvislosti bere na vědomí provedení aktuálních opatření 
ke zlepšení hospodaření organizace.  
(hlasování:  8/0/0)

usnesení RM č. 264/2005  

4. Způsob určení platových tarifů
RM souhlasí s uplatněním §6 odst. 2 Nařízení vlády ze dne 6. srpna 2003  s účinností od července 
2005 dle  předloženého  návrhu.  Současně  ukládá  Ing.  Slámovi  projednat  v  komisi  pro  nemocnici 
novou  formu uplatnění  motivačních složek mezd v organizaci  a sjednat tuto změnu v kolektivní 
smlouvě.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 265/2005

K bodu č. 5/ Koncepční otázky v MN Turnov
1. Změna právní formy organizace
RM doporučuje ZM schválit záměr změny právní formy organizace na obchodní společnost, v této 
souvislosti  ukládá  Ing.  Pekařovi  a  Ing.  Slámovi  předložit  konečný  materiál  popisující  jednotlivé 
potřebné kroky ke schválení této změny na srpnových jednáních  RM a ZM, a to po předjednání v 



komisi pro nemocnici.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 266/2005

2. Dostavba centrální sterilizace
RM bere na vědomí informace o stavu příprav zajištění dostavby centrální sterilizace MN Turnov a 
ukládá  Ing.  Pekařovi  předkládat  jednotlivé  potřebné  kroky k projednání  tak,  aby akce  mohla  být 
realizovaná v roce 2006. 
(hlasování: 6/0/2)

usnesení RM č. 267/2005

K bodu č. 6/  Městská policie Turnov 
RM v  tuto  chvíli  neschvaluje   uzavření  veřejnoprávních  smluv  s  obcemi  Ohrazenice  a  Přepeře. 
Současně RM ukládá p. Šlamborovi zkontaktovat starosty okolních obcí, předložit jim ekonomickou 
analýzu  nákladů  na  poskytnutí  služeb  MP a  zanalyzovat  skutečné  možnosti  těchto  obcí  uvedené 
náklady  hradit  a  schopnost  městské  policie  zabezpečit  požadované  služby.  Termín  předložení 
materiálu do konce srpna 2005.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 268/2005

K bodu č. 7/ LIDL - informace, majetkové otázky
1. Informace o průběhu 
RM projednala současný stav v otázce výstavby a dodatečných opatření při výstavbě prodejny LIDL 
Turnov. RM v této souvislosti :
a) projednala předpoklad postupu stavebního úřadu v této otázce. 
b) bere na vědomí předpokládaný termín opravy komunikace Na Výšince ze strany dodavatele stavby 
v srpnu tohoto roku.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 269/2005

2. Pronájem pozemku pro opravu opěrné zdi
RM schvaluje  krátkodobý  pronájem části  dotyčného  pozemku  pro  provedení  úprav  opěrné  stěny 
firmě Betonstav a.  s.,  Teplice  za podmínek předcházející  smlouvy a  složení  kauce nebo finanční 
záruky.
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 270/2005

RM v této souvislosti  ukládá paní Staňkové zabezpečit složení kauce ze strany firmy LIDL, a to 
vhodně zvolenou formou,  ve výši kupní ceny při případném prodeji pozemku p. č. 3388. Složení 
kauce bude podmínkou pro podepsání nájemní smlouvy na pozemek pro provedení úprav stěny.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 271/2005

3. Prodej sousedního pozemku vedle  objektu prodejny
RM ukládá OSM předložit ke schválení ZM smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej pozemku č.p. 
3388 firmě   LIDL ČESKÁ REPUBLIKA,  v.  o.  s.  v  případě,  že  pozemek  zůstane  po  posouzení 
restitučních nároků ve vlatnictví města  za cenu dle projednání. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 272/2005

4. Oprava komunikace Na Výšince
RM  ukládá  p.  Vaňátkovi  projednat  možnost  současného  rozšíření  opravy  ulice  Na  Výšince  za 
prostředky vlastníka komunikace. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 273/2005



K bodu č. 8/ Podpora bytové výstavby
RM  bere  na  vědomí  informace  o  lokalitách  vhodných  pro  výstavbu  bytových  domů  a  v  této 
souvislosti ukládá OSM připravit na srpnové jednání RM podmínky k prodeji pozemků pro výstavbu 
bytových domů v lokalitách ul. Terronská a Žižkova dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 274/2005
    
K bodu č. 9/ Majetkové otázky
1. Chodník k 30.bj. Máchova ul. - schválení akce a jmenování komise
RM schvaluje vypsání zakázky na akci "Chodník k 30 bj. Máchova ul." a jmenuje hodnotící komisi ve 
složení: p. Jan Ulrich, p. I. Boháč, p. J. Kobosil, Ing. Hejduk.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 275/2005

2. Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ant. Dvořáka - Turnov. 
RM jmenuje hodnotící komisi ve složení:   M. Šnajdr, I. Boháč, Z. Buchta.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 276/2005

Rekonstrukce veřejného osvětlení Mašov.  
RM jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. M. Hejduk, L. Těhníková, Z. Buchta, Mgr. Frič. Vl. 
Brunclík , J. Hobelant
Náhradníci: Ing. Pekař, Jan Ulrich, Mgr. Mašek, M. Černý, J. Procházka, J. Bednář.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 277/2005

3. Návrh realizovatelných akcí na údržbě komunikací dle finančních prostředků pro druhou polovinu 
rok 2005            
RM města schvaluje financování jmenovaných akcí:  mostek  Benátky  +  část  přilehlé 
komunikace, oprava dvora 28. října, komunikace J. Palacha,  Máchova ul., Kotlerovo nábřeží s tím, že 
posledně vyjmenovaná akce bude realizována až podle zůstatku na uvedené kapitole. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 278/2005

RM dále ukládá p. Preislerovi předložit na některé z jednání informaci o technologiích použitých k 
opravám komunikací a prověřit návaznost úpravy komunikace ve Vazoveckém údolí na rekonstrukci 
dalších částí ze strany sousední obce.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 279/2005

4.  Prodej pozemku v bytové zóně Hruštice - Károvsko (pí. Erbanová) 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK 2931 o výměře 48 m2, k. ú. Turnov za cenu 
278,- Kč/m2 v souladu s parcelací pozemků lokality Hruštice - Károvsko dle regulačního plánu a 
pravidel schválených RM pro převod pozemků v této bytové zóně. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 280/2005

5. Prodej zbytkového pozemku za domy čp.23, 24 a 25, ul. Markova, Turnov 
RM doporučuje ZM schválit prodej zbytkového pozemku parc. č. 1490/1, k. ú. Turnov ve vnitrobloku 
domů čp. 23, 24 a 25 za cenu 700,- Kč/m2. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 281/2005



6. Vykoupení pozemku pro chodník u podchodu pro pěší u I/10 (Adametzovi, Veselý) 
RM doporučuje ZM odsouhlasit převod části pozemku parc. č 698/9, k. ú. Daliměřice o výměře cca 
90 m2 na Město Turnov  od manželů Adametzových a Veselých  formou daru s tím,  že veškeré 
náklady s  majetkovým převodem zajistí  a  uhradí  město  a  budou splněny požadované  podmínky. 
Skutečná výměra bude upřesněna geometrickým plánem. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 282/2005
   
7. Vykoupení cesty v Mokřinách, Malý Rohozec 
RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemku parc. č. 223/3, k. ú. malý Rohozec za cenu 30,- 
Kč/m2 od manželů Jiřího a Vlasty Andělových, Praha. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 283/2005
 
8. Rozšíření parkovací plochy u domu čp. 1340 a 1341, Žižkova ul. Turnov
RM souhlasí  s  rozšířením parkovací  plochy u domu čp.  1340 a  1341 v Žižkově ul.,  Turnov dle 
návrhu,  které  bude  provedeno  na  náklady  Společenství  vlastníků  jednotek  domu  Žižkova  ul. 
1340-1341.
(hlasování: 7/0/1)

usnesení RM č. 284/2005

K bodu č. 10/ Otázky ORM
1. Bytové zóny - směna části pozemků ppč. 2871 v k. ú. Turnov, v lokalitě Hruštice, Károvsko
RM schvaluje v lokalitě Hruštice, Károvsko směnu části pozemku 2871, k. ú.Turnov ve vlastnictví 
pana Jana Kadrnošky, bytem Turnov, za část pozemku ppč.  2872, k. ú. Turnov, ve vlastnictví Města 
Turnov, a část pozemku ppč. 2875,  v k. ú. Turnov, který bude ve vlastnictví Města Turnov, a část 
pozemku ppč.  2875, v k.  ú.  Turnov,  který bude ve vlastnictví  Města  Turnov po podpisu směnné 
smlouvy se současnými vlastníky, dle předloženého návrhu.  
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 285/2005     

2. Informace o chybném vytyčení mezníků v I. etapě prodeje pozemků v lokalitě Hruštice, Károvsko
RM  bere  na  vědomí  informace  o  chybném  vytýčení  prodaných  pozemků  v  prodloužení  ul. 
Jeronýmova a schvaluje postupovat v řešení vzniklé situace formou jednání s investorem, při nemž 
bude zdůrazněna skutečnost, že mu zůstává stejná výměra pozemku.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 286/2005     

3. Výběrové řízení - "Chodník Dolánky"
RM schvaluje na základě vyhodnocení výběrové komise zhotovitele na stavbu "Chodník Dolánky - I. 
etapa" firmu Strabag, a. s. 
(hlasování: 6/0/0) usnesení RM č. 287/2005     

4. Výjimky ze stavební uzávěry
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Hruštice pro stavbu zahradního domku na 
pozemku p. č. 2915/2 v k. ú. Turnov dle předloženého návrhu za podmínky,  že vzdálenost hrany 
domku od západní hranice  s pozemkem p. č. 2915/1 bude minimálně 7 m.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 288/2005    

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v  bytové zóně Hruštice pro stavbu zahradního domku na 
pozemku p. č. 2914/1 v k. ú. Turnov dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 289/2005     



RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry  na území  vodního zdroje Dolánky pro stavební úpravy 
rodinného  domu  č.  p.  7,  Mokřiny  dle  předloženého  návrhu   za  podmínky,  že  bude  zpracováno 
hydrogeologické posouzení vlivu vsakovaných odpadních vod na jakost podzemních vod ve vztahu k 
vodnímu zdroji Dolánky, a že toto posouzení vyjde kladně, to znamená, že nedojde k negativnímu 
ovlivnění vodního zdroje Dolánky.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 290/2005     

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města na stavební úpravy v zadní části domu č. p. 
143 v Hluboké ulici dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 291/2005     

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města na změnu užívání prostor v Hotelu Slavie v 
Hluboké ulici dle předloženého návrhu za podmínky zachování přístupu do Městského divadla přes 
dvůr propojující hotel a divadlo v souladu se zřízeným věcným břemenem.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 292/2005    

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Durychov - Na Kamenci pro novostavbu 
místní obslužné komunikace na Vrchhůře v Turnově - 1. etapa, dle předloženého návrhu. Podmínkou 
pro udělení výjimky je majetkové vypořádání pozemků pod komunikací mezi stávajícími vlastníky a 
městem.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 293/2005     

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na území vodního zdroje Dolánky,  pro stavbu přeložky 
kabelové přípojky NN k rodinnému domu č. p. 79 na Malém Rohozci, dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 294/2005     

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Daliměřice pro novostavbu "Chodníku u 
podchodu pro pěší na silnici I/10", dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 295/2005      

RM ukládá ORM opětovně prověřit  výjimku ze stavební uzávěry na území vodního zdroje Dolánky 
pro přístavbu chladícího boxu ke skladu ovoce a zeleniny na Hrubém Rohozci,  dle předloženého 
návrhu. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 296/2005     

RM  uděluje  výjimku  ze  stavební  uzávěry  pro  stavbu  rodinného  domu  na  Malém  Rohozci  za 
podmínky,  že likvidace  odpadních  vod bude v souladu s  platnou Změnou č.  9   Územního plánu 
sídelního útvaru Turnov řešena pouze napojením na  novou kanalizaci. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 297/2005     

RM neuděluje výjimku ze stavební uzávěry v centru města pro přístavbu přístřešku k domu č. p. 439 v 
Sobotecké ulici.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 298/2005    



RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry na umisťování nových tržních míst  na území města pro 
umístění dřevěného prodejního stánku Pekařství Šumava na pozemku p. č. 1941/1 v k. ú. Turnov v 
Nádražní ulici.
(hlasování: 5/1/0)

usnesení RM č. 299/2005    

RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry v bytové zóně Durychov - Na Kamenci pro stavbu pergoly u 
rodinného  domu  č.  p.  2104  v  Jaspisové  ulici  na  pozemku  p.  č.  3185/16  v  k.  ú.  Turnov  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 300/2005     

5. Petice obyvatelů Mašova pro realizaci chodníku
RM  projednala  petici  obyvatel  Mašova,  kteří  požadují  realizaci  chodníku  v  Sobotecké  ulici  od 
Libuňky po zastávku pod školou současně s úpravou povrchu komunikace v návaznosti  na výstavbu 
kanalizačního  sběrače.  RM v této  souvislosti  ukládá  ing.  Kanclířovi  připravit  do příštího  jednání 
návrh možného postupu při realizace akce včetně předpokládaného finančního rozpočtu a potřebných 
návazností.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 301/2005     

K bodu č. 11/ Finanční otázky - informace
RM bere na vědomí informace o  přípravě materiálu o rozpočtových změnách a financování záměru 
Střelnice.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 302/2005    
 

K bodu č. 12/ Ostatní otázky
1. Projekt "Komunitní plánování sociálních služeb
RM  schvaluje  vstup  města  do  projektu  "Komunitní  plánování  sociálních  služeb  na  Turnovsku, 
Semilsku a Jilemnicku" zajišťovaného společností Fokus Turnov. RM zároveň souhlasí s navrženým 
způsobem financování projektu a ukládá FO jeho zapojení do rozpočtu města v příslušném roce v 
případě schválení projektu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 303/2005

2. RTT - další postup
RM schvaluje podání výpovědi smlouvy firmě ASPERA TV, s. r. o. ze dne 8. 2. 2005, a to z důvodu 
opakovaného závažného porušení smluvních podmínek.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 304/2005

RM doporučuje ZM přijmout nabídku zajištění reportáží o městě formou relací BONUS TV šířených 
na internetu, s tím, že ukládá PhDr. Maierové projednat výši finanční úhrady za uvedenou službu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 305/ 2005  

3. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
RM schvaluje  smlouvu  č.  04170421 o  poskytnutí  podpory ze  Státního  fondu životního  prostředí 
České republiky na akci "Program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Turnov a obce Čtveřín, 
Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín a Vlastibořice", podepsanou ředitelem SFŽP dne 26. 5. 2005. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 306/2005



Vyřazení DDHM
RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, dle 
návrhu A a souhlasí s vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, 
dle návrhu B.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 307/2005  

RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Zborovská 914, okres Semily, dle 
návrhu "C".
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 308/2005   

RM souhlasí s vyřazením DDHM v Mateřské škole Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily, dle návrhu 
D a bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily, dle 
návrhu E.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 309/2005

RM bere na vědomí vyřazení  DDHM v Pomocné škole při Dětském centru Turnov, Kosmonautů 
1641, okres Semily, dle návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 310/2005  

RM bere na vědomí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Alešova 1140, okres Semily,  dle 
návrhu G a souhlasí vyřazení DDHM v Mateřské škole Turnov, Alešova 1140, okres Semily,  dle 
návrhu H.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 311/2005  

RM souhlasí s vyřazením DDHM v Základní škole Turnov, 28. října 18, okres Semily, dle návrhu "I".
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 312/2005  

V Turnově dne 16. června 2005

Ing. Milan Hejduk Ing. Jaromír Pekař
       starosta    místostarosta 


