
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 10. května 2006 

Omluveni MUDr. Eckert a MUDr. Hrubý, dále přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Finanční otázky
- fondy příspěvkových organizací
- hodnotící komise, ostatní
2. MST s.r.o. - nákup automobilu
3. Budoucnost krytých bazénů
- analýza a návrh postupu
4. Otázky odboru rozvoje
- výjimky ze stavební uzávěry
- VŘ a akce Hruštice - bytové zóny
- chodník Vesecko
- okružní křižovatka Maškovka
5. Informace o průběhu investic
 - ústní informace
6. Průmyslová zóna Vesecko
7. Majetkové otázky
- budoucí prodeje
- OAHŠ, ostatní
8. Jednací řád valných hromad
9. Ostatní podněty a informace
-  likvidace majetku, ostatní

Průběh jednání byl  v souladu s předloženým programem s doplněním několika bodů a diskuzních 
příspěvků.

Hlasování probíhalo v tomto pořadí: pro/ proti/ zdrželi 

K bodu č. 1/ Finanční otázky
1. Základní škola, ul. 28. října - nákup konvektomatu  
RM schvaluje, aby Základní škola Turnov, ul. 28. října 18, okres Semily nakoupila konvektomat za 
cenudle návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 205/2006

RM schvaluje, aby Základní škola Turnov, ul. 28. října 18, okres Semily použila navrhovanou částku 
z investičního fondu na dofinancování nákupu konvektomatu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 206/2006



2. Příspěvkové organizace - použití rezervních fondů
RM schvaluje příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres 
Semily použití rezervního fondu ve výši 30 tis. Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 207/2006

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola speciální  a mateřská škola speciální,  Turnov, 
Kosmonautů  1641,  okres  Semily  použití  rezervního  fondu do  výše  108 tis.  Kč dle  předloženého 
návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 208/2006

RM schvaluje  příspěvkové  organizaci  Základní  škola  Turnov,  Skálova  600,  okres  Semily  použití 
rezervního fondu do výše 1,5 mil. Kč dle předloženého návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 209/2006

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn použití rezervního fondu do výše 84 tis. Kč dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 210/2006

RM dává souhlas příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, aby  400 tis. Kč z rezervního fondu použila 
k posílení svého investičního fondu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 211/2006

3. Odvod z investičního fondu Hradu Valdštejn do rozpočtu města 
RM ukládá příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn odvod z investičního fondu ve výši 400 tis. Kč. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 212/2006

4. Dlouhodobý úvěr - hodnotící komise 
RM jmenuje hodnotící  komisi  pro veřejnou zakázku na služby "Úvěr na financování  kapitálových 
výdajů Města Turnov v roce 2006 a 2007" dle předloženého návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 213/2006

5. Limity - Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
RM schvaluje  Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily navýšení limitu pracovních úvazků 
o 0,25 pracovního úvazků, tj. celkem na 1,25 pracovního úvazku. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 214/2006

6. Sledované ukazatele, rozpočet
RM schvaluje Základní škole Turnov, Žižkova 518, okres Semily změnu plánu a změnu ukazatelů na 
rok 2006 dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 215/2006

RM schvaluje  Základní škole Turnov, 28. října 18, okres Semily změnu plánu a ukazatelů na rok 2006 
dle předloženého návrhu. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 216/2006



K bodu č. 2/ MST, s. r. o. - nákup užitkového automobilu
RM bere na vědomí zprávu o technickém stavu nákladního valníku Škoda 1203 a v této souvislosti 
schvaluje záměr nákupu potřebného užitkového vozidla.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 217/2006

RM ukládá Dozorčí radě a jednateli  MST, s. r. o. projednat celou záležitost  a stanovit druh, typ i 
způsob nákupu vozidla a předložit konkrétní výsledek RM k odsouhlasení.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 218/2006

K bodu č. 3/ Budoucnost krytých bazénů
RM projednala otázku řešení krytých bazénů v Turnově a v této souvislosti ukládá:
- OSM zabezpečit do konce roku projektové dokumentace na akci parkoviště za gymnáziem a opravu 
plavecké učebny na Výšince v menším rozsahu dle návrhu,
- ORM zabezpečit do konce roku projektovou dokumentaci na dopravní napojení sportovního areálu v 
Maškově zahradě a prodejny PLUS,
- ORM žádat o dotace z různých fondů na všechny vyjmenované akce,
- ORM nezahajovat projekční práce na sportovišti v Maškově zahradě do vyjasnění postupu prací na 
obdobném areálu v lokalitě Všeň, 
- ORM předložit po vydání územního rozhodnutí na sportovní areál v Maškově zahradě další postup 
města v této lokalitě.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 219/2006

K bodu č. 4/ Otázky odboru rozvoje
1. VŘ - Chodník u podchodu pro pěší I/10
RM schvaluje realizaci zakázky “Chodník  u  podchodu  pro  pěší  na silnici I/10 ” a zároveň s tím 
schvaluje   zhotovitele   této   zakázky  firmu  STRABAG, a.s.,   Liberec.   Současně ukládá ORM 
vyhodnotit  práce  již  realizované  na  této  akci  firmou  zhotovující  výstavbu  silnice  I/10  a  o  tuto 
skutečnost ponížit smlouvu s vybraným uchazečem.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.220/2006

2. Výjimky ze stavební uzávěry
RM  schvaluje  vyhlášení  Změny  č.  9  Nařízení  Města  Turnov  č.  5/2005,  o  stavební  uzávěře  dle 
předloženého návrhu, kterou se:
1. Vyjímá ze stavební uzávěry na území na něž byl rozpracován regulační plán bytových zón - 
lokalita Daliměřice pozemek p. č. 695/106 v k. ú. Daliměřice  pro stavbu dřevěné zahradní mobilní 
chatky na pilotech, jako stavbu dočasnou na 5 let.
2. Vyjímá ze stavební uzávěry v centru města pozemek p. č. 387/2 v k. ú. Turnov pro  nástavbu 
bytu v areálu Hotelu Svatý Ján, v uličce L. Petrnouška.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.221/2006

3. Bytové zóny - lokalita Hruštice, Károvsko
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 2236, zahrada, o výměře 533 m2, k. ú. Bělá u 
Turnova ve vlastnictví paní Novotné Jiřiny, bytem Turnov za cenu dle návrhu a souhlasí s bezplatným 
užíváním pozemku do doby výstavby okružní křižovatky. 
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.222/2006

RM schvaluje  jako vítěze  výběrového řízení  a  dodavatele  akce  “Komunikace  a  inženýrské  sítě  v 



rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – Ia. etapa” firmu Evosa s. r. o. s  a schvaluje realizaci této 
investiční akce, s tím, že odpovídající část sítí bude řešena prostřednictvím VHS Turnov.  
(hlasování: 5/0/1)

usnesení RM č. 223/2006

RM bere na vědomí informace o způsobu financování Etapy Ia. a souhlasí s výší příspěvku  paní 
Šulcové na technickou infrastrukturu Etapy I.a ve výši 500 tis. Kč a ukládá ORM uzavřít smlouvu o 
poskytnutí příspěvku mezi Městem Turnov a paní Šulcovou. 
(hlasování: 5/0/1 )

usnesení RM č.224/2006

RM  ukládá  vypsat  výběrové  řízení  na  akci  “Komunikace  a  inženýrské  sítě  v  rozvojové  lokalitě 
Hruštice – Károvsko, Turnov, Etapa VI.B”  a jmenuje pětičlennou výběrovou komisi ve složení  ing. 
Hejduk,  ing. Sekanina, Doc. PhDr. Alena Svobodová, Csc., pí.Červová,   p. Holan.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.225/2006

4. Cyklostezky - vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce "Cyklistická stezka Turnov - Dolánky, 
1. etapa" 
RM ukládá vypsat výběrové řízení na zhotovitele akce “Cyklistická stezka Turnov – Dolánky, 1.etapa” 
a jmenuje výběrovou komisi a náhradníky ve složení dle předloženého návrhu.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.226/2006

5. Okružní křižovatka ul. Sobotecká - přístup ke Sportovně rekreačnímu areálu Sobotecká - Výběrové 
řízení na zhotovení projektové dokumentace DSP+DZS stavby
RM ukládá  ORM vypsat  vyběrové  řízení  na zpracování  projektové dokumentace  stavby "Okružní 
křižovatka  ul.  Sobotecká  -  přístup  k  Sportovně  rekreačnímu  areálu  Sobotecká  "dle  předloženého 
návrhu.RM současně jmenuje  komisi  pro výběr  nejvhodnější  nabídky ve  složení:  Ing.  Pekař,  Ing. 
Šmiraus, Doc. PhDr. Svobodová, CSc., Ing. Košková, ing. Kanclíř.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č.227/2006

K bodu č. 5/ Informace o průběhu investic
RM vyslechla informace ing. Kanclíře a ing. Hejduka o průběhu zahájených investic na území města.

K bodu č. 6/ Průmyslová zóna Vesecko
1.Projektová dokumentace páteřní komunikace
RM  ukládá  OSM   zpracovat  projektovou  dokumentaci  páteřní  komunikace  Vesecko  včetně 
jednostranného chodníku,  veřejného osvětlení  a autobusové zastávky u SFS dle  regulačního plánu 
včetně nové otočky v průběhu roku 2006.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 228/2006

2. Vodohospodářská infrastruktura v zóně
RM ukládá  ing.  Hejdukovi  zabezpečit  ve  spolupráci  s  VHS podklady  k  řešení  vodohospodářské 
infrastruktury  pro projekt páteřní komunikace do 30. 6. 2006 a  zabezpečit projektovou dokumentaci i 
následnou realizaci přeložky  vodovodu nejdéle v roce 2007 .
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 229/2006

3. Zásobování zóny pitnou vodou
RM ukládá starostovi ve spolupráci s VHS zajistit návrh řešení zásobování areálu vodou a následné 
zahájení vypracování projektové dokumentace z předpokládaného nového vodojemu v Ohrazenicích, 



nebo řešení s využitím vodojemu na Malém Rohozci - termín do konce roku 2006.
(hlasování:7/0/0 )

usnesení RM č. 230/2006

4. Povrchy provizorních cest v zahrádkářské kolonii
RM ukládá  ORM v  rámci  doprovodných  akcí  ke  stavbě  silnice  I/10  zajistit  provizorní  zpevnění 
stávajících cest v zahrádkářské kolonii vedoucích k podchodu silnice I/10 dle návrhu v průběhu roku 
2006. 
(hlasování: 7/0/0 )

usnesení RM č. 231/2006

5. Parkování v zóně
RM ukládá OSM realizovat parkovací stání formou vodorovného dopravního značení (prostor před 
Heliosem). Zároveň realizovat větší opravu stávajícího asfaltového povrchu celé této plochy. Termín 
realizace akce 2006 v případě schválení příslušné rozpočtové změny.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 232/2006

6. Zvýšení příkonů elektrické energie do zóny a celého města
RM ukládá ORM v otázce zvýšení potřebného příkonu elektrické energie na území města :
-zajistit u ČEZ rezervaci potřebného příkonu a zároveň zahrnout do rozpočtu města na rok 2007 částku 
1,6 mil.Kč na úhradu této rezervace. 
-podmínit v rámci jednání o připravovaných stavebních akcích  další požadavky na odběr el.energie 
podmínkou odkoupení rezervovaného podílu ze strany investorů na území Turnova a nejbližšího okolí. 
- zajistit jednání s ČEZ o zahájení prací na výstavbě nové transformovny 110/350kV v Turnově dle 
územního plánu. 
(hlasování:7/0/0 )

usnesení RM č. 233/2006

7. Odlehčovací nádrž na dešťovou vodu
RM ukládá ORM zajistit zpracování ověřovací studie odlehčovací vodní nádrže včetně možností jejího 
umístění v terénu do 30. 6. 2006 a prověřit všechny funkce jejího využití (požární voda, apod.). 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 234/2006

8.Možné přemístění pily z centra města
RM ukládá OSM nezahajovat jednání o odprodeji pozemků v prostoru N2, z důvodu možného využití 
pro přestěhování pily z centra města. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 235/2006

9. Ukládání ornice
RM ukládá OSM zajistit  novou plochu pro ukládání  ornice na parcelách 538/1,  538/4 výměra 16 
800m2  k. ú. Malý Rohozec, a to postupně od 1. 6. 2006.  
RM v této souvislosti ukládá OŽP již neumísťovat novou ornici na současnou skládku vedle areálu 
TST na Vesecku, pro odběr používat ornici pouze z této skládky až do vyčerpání zásob.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 236/2006

10. Zbytky staveb po sovětské armádě
RM ukládá OSM zahájit v průběhu roku 2006 odstranění zbytků staveb včetně úklidu po sovětské 
armádě.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 237/2006



11. Výškové uspořádání území
RM ukládá  OSM zpracovat  analýzu  rozsahu a  objemu stávajících  a  budoucích  terénních  úprav  a 
zpracování  studie  budoucího  výškového  uspořádání  daného  území.  Součástí  studie  bude  řešení 
přeložek inženýrských sítí, dotčených navážkou. Posuzováno bude celé území až k přeložce silnice 
I/10 i vazby terénních úprav vůči investorovi přeložky I/10 - termín do konce července 2006.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 238/2006

12. Orientační systém v areálu Vesecka
RM ukládá OSM zajistit orientační systém v celém areálu Vesecka do konce června 2006 a zabezpečit 
finanční spoluúčast firem v areálu na tomto řešení.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 239/2006

13. Majetkové kroky v zóně
RM ukládá OSM předložit na příští jednání otázku odprodeje, případného pronájmu  zbylého majetku 
města v zóně - výčet majetku, způsob a forma odprodeje.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 240/2006

14. Místní komunikace pod areálem
RM ukládá OSM a OŽP  vyřešit užívání komunikace mezi Veseckem a Ohrazenicemi, včetně údržby 
okolní zeleně v majetku Města.
(hlasování:7/0/0)

usnesení RM č. 241/2006

15. Koordinace výsadby zeleně v souvislosti s realizací investic
RM  ukládá  OŽP  koordinovat  v  orce  2006  výsadbu  zeleně  v  souvislosti  s  ukončením  výstavby 
přeložky I/10, a to zejména v sousedství firem Duvemaro a Agba.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 242/2006

16. Finanční priority v roce 2006
RM stanovuje pro rok 2006 jako prioritní akce autobusové zastávky (1500 tis. Kč), dopravní značení 
včetně úprav asfaltové plochy (850 tis. Kč), sanace staveb po pobytu sovětských vojsk (300 tis. Kč), 
ozelenění betonového plotu směrem k nové komunikaci  I/10 (z rozp. OŽP). O konkrétním rozsahu 
prací v roce 2006 bude jednáno v rámci rozpočtových změn.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 243/2006

K bodu č. 7/ Majetkové otázky
1. Prodej bytů
RM nedoporučuje v tuto chvíli další prodej bytových domů a bytových domů s nebytovými prostory.
(hlasování: 5/1/1)

usnesení RM č. 244/2006

2. Prodej Šetřilovsko
RM v tuto chvíli nedoporučuje prodej areálu Šetřilovsko. 
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 245/2006

3. Prodej části pozemku 2554/1
RM doporučuje prodej části p. p. č. 2544/1 v k. ú. Turnov za minimální cenu 1000,- Kč/m2. RM 



ukládá OSM prodej pozemku odpovídajícím způsobem zveřejnit. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 246/2006

4. Prodej objektu plicního a pozemků v Tázlerově ulici
RM  ukládá  OSM   předložit  otázku  prodeje  čp.  256  s  přilehlými  pozemky  na  příští  jednání   v 
souvislosti s diskusí o koncepci a umístění Fokusu.
(hlasování: 6/0/1)

usnesení RM č. 247/2006

5. Prodej uhelny Výšinka
RM nedoporučuje v tuto chvíli prodej uhelny Výšinka a ukládá:
- OSM vyhlásit pronájem haly 
- ORM předložit nejpozději do konce září možnost iniciace změny územního plánu z důvodů možného 
budoucího prodeje.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 248/2006

6. OAHŠ - dokončení kuchyně
RM  schvaluje  celkovou  výši  nákladů  na  realizaci  dokončení  kuchyně  a  předložený  způsob 
financování.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 249/2006

7. Výběr zhotovitele akce "Rekonstrukce ul. Studentská - Turnov, parkování mezi č.p. 1385 - 1327"
RM schvaluje  dodavatelem stavby "Rekonstrukce ul. Studentská - Turnov, parkování mezi č. p. 1385 
- 1327"  společnost Ludmila Němcová Pardubice.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 250/2006

8. Prodej pozemku na patrovou garáž, ul. Přepeřská, Turnov
RM doporučuje prodej části pozemků 1986/1, 1986/45 a 1986/44, k. ú. Turnov o celkové výměře cca 
22 m2 na stavbu patrové garáže pro dva zájemce za cenu 1500,- Kč/m2 a všech nákladů s převodem 
spojených. RM ukládá OSM prodej pozemku odpovídajícím způsobem zveřejnit. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 251/2006

9.  Pronájem pozemku pro Tělovýchovnou jednotu Turnov
RM schvaluje pronájem části  pozemků p. č. 600/1, 610/1 a 610/4 v katastrálním území Turnov o 
celkové ploše cca 220 m2 za cenu 1 500,- Kč/rok pro Tělovýchovnou jednotu Turnov na dobu určitou 
15 let.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 252/2006

10. Pronájem pozemku - letní předzahrádka před čp. 1499 , Žižkova ulice 
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3874/3 o výměře 8,4 m2, k. ú. Turnov pro společnost 
Pragmapol, v. o. s., Praha 4,  z důvodu zřízení letního posezení za cenu 504,- Kč/měsíc s podmínkou, 
že bude zachován průchod 1,5  m.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 253/2006

11. Pronájem pozemku - zahrádek
RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem zahrádky s:
- paní Polákovou Věru, Palackého 36, Jablonec nad Nisou na část pozemku parc. č. 695/100 – orná 



půda o vým. 550 m2, k. ú. Daliměřice za cenu 2,50 Kč/m2/rok 
- paní Kovárnovou Annu, Nádražní 1385, Turnov za cenu 2,50 Kč/m2/rok na část pozemku parc. č. 

695/108 – orná půda o vým. 800 m2, k. ú. Daliměřice za cenu 2,50 Kč/m2/rok
-  panem Jiřího Drahoňovského, Komenského 1858, Turnov na část pozemku parc. č. 1203/2 – orná 

půda o vým. 220 m2, k.ú. Turnov za cenu 1,50 Kč/m2/rok.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 254/2006

12.. Vzdání se práva k pohledávce p. Jaroslava Vodičky
RM  se  vzdává  práva  a  promíjí  pohledávku  po  Jaroslavu  Vodičkovi  dle  návrhu  s  ohledem  na 
rozhodnutí soudu.
(hlasování:7/0/0 )

usnesení RM č. 255/2006

K bodu č. 8/ Jednací řád valných hromad
RM při výkonu působnosti valné hromady společností Městská teplárenská Turnov, s. r. o., Technické 
služby Turnov, s. r. o., Městská sportovní Turnov, s. r. o. a Kulturní centrum Turnov, s. r. o. schvaluje 
Jednací řád Rady Města Turnova při výkonu působnosti valné hromady výše uvedených obchodních 
společností včetně úprav vzešlých z jednání. 
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 256/2006

K bodu č. 9/ Ostatní podněty a informace
1.Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily - stanovení kapacity
RM souhlasí se stanovením kapacity Střediska pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily na 
3 190 žáků. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 257/2006

2.Výběrové řízení na vhodného zhotovitele: Konvektomat do kuchyně ZŠ Turnov, ul. 28. října
RM schvaluje pořadí a ukládá řediteli ZŠ uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem Kolmek, spol. s r. o. 
Kolín.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 258/2006

3.Návrh škodní a likvidační komise na vyřazení majetku v Městské knihovně A. Marka v Turnově
RM souhlasí s vyřazením majetku v Městské knihovně A. Marka dle přílohy č.1, a to v celkové výši 
dle návrhu.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 259/2006

4.Návrh škodní a likvidační komise na vyřezení majetku na hradě Valdštejně
RM souhlasí  s  vyřazením majetku  na hradě  Valdštejně  dle  přílohy č.  2  a  3,  a  to  v  celkové  výši 
6.185,10 Kč. RM bere na vedomí vyřazení majetku na hradě Valdštejně v celkové hodnotě dle návrhu.
RM souhlasí s vyřazením majetku na hradě Valdštejně dle přílohy č. 4 a s jeho bezplatným převodem 
v celkové hodnotě 30.000,- Kč.
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č. 260/2006

5.Schválení poskytnutí prostor Městské knihovny Antonína MarkaTurnov TyfloCentru Liberec, o. p. 
s. za poplatek kryjící provozní náklady
RM  schvaluje  uzavření  smluvního  vztahu  mezi  MKAMT  a  TyfloCentrem  Liberec,  o.  p.  s.  na 



poskytnutí prostor MKAMT na dobu určitou od 1. června 2006 do 30. září 2007. 
(hlasování: 5/0/0)

usnesení RM č.261/2006

6. Jednání Valné hromady Městské sportovní Turnov s.r.o. - příplatek mimo základní kapitál
RM jako VH společnosti schvaluje, aby Město Turnov jako jediný společník poskytl příplatek mimo 
základní kapitál ve výši 5 572 tis. Kč dle předloženého materiálu,  a  to  za  účelem  financování 
nákupu mobilního kluziště.

     (hlasování: 6/0/0)
usnesení RM č.262/2006

V Turnově dne 11. května 2006

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana maierová 
    starosta    místostarostka 


