
ZÁPIS A USNESENÍ
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 15. března 2006 

Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Městská nemocnice Turnov
 - sterilizace, Nempra
- výroční zpráva 2005, ostatní
 2. Geopark Unesco
- informace, pozice města
3. Městská policie Turnov
- pult centrální ochrany, řízení MP
4. Dokončení  kuchyně v OAHŠ
5.  Akce VHS Turnov
- informace o průběhu, koordinace s OSM
6. Střelnice
- VŘ a další postup
7.Otázky rozvoje města
- VŘ, bytové zóny - Zummer a spol.,
-  prodej pozemku v kasárnách
- výjimky ze stavební uzávěry
8. Finanční otázky
- rozpočty, limity, VŘ na úvěr
9. Majetkové otázky
- plynofikace Bukoviny a Kobylky,
- prodeje majetku, VŘ, ostatní
10. Ostatní otázky
- VŘ zeleň, úprava směrnice o zakázkách,
- týmy na nové akce, členové komisí RM
- nabídka místní televize, ostatní, 
- jednání VH TST s.r.o.

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/ Městská nemocnice Turnov
1. Investiční záměr - zrušení výroby páry a přechod na výrobu topné vody
RM bere na vědomí informaci k přípravě investičního záměru NEMPRY, s. r. o. pro rok 2006 tj. nákup 
nebo rekonstrukci teplovodního kotle, rekonstrukci rozvodů páry na teplovody a řešení řízení systémů, 
regulace a měření a ukládá řediteli  městské nemocnice učinit příslušné kroky k zajištění investičního 
záměru NEMPRY, s. r. o.  
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 87/2006

2. Schválení investic na rok 2006
RM schvaluje předložený seznam investic pro r. 2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 88/2006

3. Rekonstrukce sterilizace - dodávka technologie 
RM souhlasí s podpisem smlouvy na dodávku technologie Centrální sterilizace dle VŘ a ukládá řediteli 
MN Turnov zahájit realizaci akce. Současně ukládá Bc. Staňkové zahrnout do návrhu rozpočtových změn 
přesun části  financování ze stavební části investice do přístrojové, a to včetně aktuálního zhodnocení 
dalších výdajových položek v rozpočtu města 2006  vůči  nemocnici ve vazbě na  potřebu dofinancování 
akce v roce 2007. 
(hlasování:  9/0/0)

usnesení RM č. 89/2006

4. Stavební část "Centrální sterilizace MN Turnov" - vytvoření rezervy na nepředpokládané práce
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SOD ve výši 500 tis. Kč včetně DPH..
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 90/2006

5. Užití služebního vozu
RM schvaluje využívání osobního automobilu pro soukromé účely ředitele MN TURNOV v souladu s 
platnou legislativou od 1.2.2006. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 91/2006

6. Transformace Nempry s.r.o.
Rada Města odkládá termín splnění usnesení č. 464 z r. 2005 o předpokládané změně zřizovatele firmy 
Nempra, s.r.o., a to do doby dořešení transformace nemocnice.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 92/2006

7. Schválení výroční zprávy za rok 2005
RM odkládá projednání na příští RM.

K bodu č. 2/ Geopark UNESCO
RM projednala zprávu Muzea Český ráj o počátečních činostech v této otázce a zprávu PhDr. Maierové o 
aktivitách Sdružení Český ráj ve smyslu budoucího zapojení do činností na území geoparku. RM v této 
souvislosti jednoznačně upřednostňuje řešení vhodné organizační struktury pod koordinací existujícího 
Sdružení Český ráj a ukládá ing. Hejdukovi informovat o tomto názoru představitele Libereckého kraje a 
Ministerstva životního prostředí ČR.
(hlasování: 5/3/1)

usnesení RM č. 93/2006



RM bere na vědomí informace o možném zapojení investičních projektů Města Turnova do nabídky 
Geoparku Český ráj,  ukládá PhDr. Maierové projednat nové náměty - zejména regionální  informační 
centrum  a výdobu města - s příslušnými odbory MěÚ a institucemi a předložit informace o možnostech 
řešení na jednání RM do konce června 2006.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 94/2006

K bodu č. 3/ Městská policie Turnov
1. Pult centralizované ochrany
RM schvaluje realizaci PCO v tomto roce a v této souvislosti ukládá :
- p. Boháčovi zabezpečit veškeré kroky potřebné k pořízení investice a k zahájení provozování.
- RM ukládá OSM a p. Boháčovi zabezpečit vypovězení současných smluv na o poskytování služeb na 
ostrahu privátní firmou, a to tak, aby přechod na PCO proběhl nejdéle do konce října 2006.
- RM ukládá Bc.Staňkové připravit rozpočtovou změnu na PCO ve spolupráci s MP.
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 95/2006

2. Řízení MP
RM odkládá řešení personálního obsazení řízení městské policie do doby po komunálních volbách. 
(hlasování: 6/3/0)

usnesení RM č. 96/2006

3. Kontrolní činnost v  Městské policii
RM ukládá p. Dudové předložit na příští jednání zápisy z proběhlých kontrol městské policie.
(hlasování 8/0/0)

usnesení RM č. 97/2006

K bodu č. 4/ Dokončení kuchyně OAHŠ
RM schvaluje úpravu výše nájmu s účinností od roku 2007 dle návrhu (snížení nároku o 500 tis. Kč ročně 
po dobu splácení  úvěru,  max.  polovinu  přijatého úvěru)  s  podmínkou  dofinancování  investiční  akce 
dokončení  kuchyně OAHŠ ze strany Libereckého kraje nebo OAHŠ  a ukládá ing. Hejdukovi dokončit 
jednání  o celé otázce ve smyslu předloženého materiálu. 
(hlasování: 9/0/0)

usnesení RM č. 98/2006

K bodu č. 5/ Akce VHS Turnov
1. Realizace  v roce 2006
RM bere na vědomí informace o vodohospodářských investicích VHS Turnov v roce 2006 a ukládá p. 
Červové předložit obdobný materiál na ZM.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 99/2006

2. Financování v roce 2007
RM ukládá Ing. Hejdukovi zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 spolufinancování jmenovaných 
akcí dle podkladu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č.100/2006

3. Ostatní podporované akce z rozpočtu města
RM ukládá p.  Červové předložit  do konce června 2006 čerpání  dotace na rekonstrukce kanalizace  v 
Nádražní ulici a na úpravy komunikací v Mašově.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 101/2006



4. Úpravy Bezručovy ulice
RM ukládá ORM a p. Červové předložit do konce září 2006 materiál o zabezpečení úprav Bezručovy 
ulice v souvislosti s dokončením kanalizace.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 102/2006

5. Plynofikace Bukoviny a Kobylky
RM ukládá  OSM zabezpečit  projektové  dokumentace  na  plynofikaci  a  rekonstrukci  osvětlení  lokalit 
Kobylka  a Bukovina,  a to tak,  aby mohly být akce realizovány souběžně s odkanalizováním  tohoto 
území v rámci projektu Čistá Jizera..
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 103/2006

K bodu č. 6/ Střelnice - jednání valné hromady KCT, s. r. o.
1.Výběrové řízení na dodavatele stavby 
RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. schvaluje vítěze veřejné 
zakázky na zhotovitele stavby "Společenské centrum Turnov" firmu BAK, a. s. Trutnov a dále schvaluje 
další  pořadí  uchazečů  podle  doporučení  hodnotící  komise.  Při  rozhodování  RM  v  působnosti  valné 
hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o. zvážila vliv matematických chyb v nabídkách a 
tím snížení faktické prováděcí ceny firmy BAK, a. s. Trutnov.
(hlasování: 5/2/1)

usnesení RM č. 104/2006

2. Uzavření smlouvy o dílo 
RM  v  působnosti  valné  hromady  ukládá  jednateli  KCT,  s.  r.  o.  předložit  na  příští  jednání  RM  ke 
schválení konečný návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
(hlasování: 5/2/0)

usnesení RM č. 105/2006

3. Výběrové řízení na provádění Technického dozoru investora stavby "Společenské centrum Střelnice"
RM v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., na základě doporučení 
hodnotící komise schvaluje jako vítěze zakázky na provádění TDI firmu Investing CZ, spol. s r. o.
(hlasování: 6/1/0)

usnesení RM č. 106/2006

K bodu č. 7/ Otázky rozvoje města
1. Výjimky ze stavební uzávěry
RM  schvaluje  vyhlášení  Změny  č.  6  Nařízení  Města  Turnov  č.  5/2005,  o  stavební  uzávěře  dle 
předloženého návrhu, kterou se:
1. Vyjímají  ze  stavební  uzávěry  území  ochranného  pásma  vodního  zdroje  Turnov  -  Dolánky 
stavební pozemek p. č. 99 v k. ú. Malý Rohozec pro rekonstrukci rodinného domu č. p. 42 a vývod 
splaškových vod.

2. Vyjímají  ze  stavební  uzávěry na  území  na něž byl  rozpracován regulační  plán bytových  zón 
lokalita Daliměřice (katastrální území Daliměřice)  p. č. 695/83 v k. ú. Daliměřice pro na přístavbu o 
velikosti cca. 4,8m x 2m ke stávající chatce stavební pozemek p. č. 714 v k. ú. Daliměřice.

3. Vyjímají  ze  stavební  uzávěry na  území  na něž byl  rozpracován regulační  plán bytových  zón 
lokalita Daliměřice (katastrální území Daliměřice) p. č. 862/5 v k. ú. Daliměřice pro výstavbu dřevěné 
zahradní chatky o velikosti cca. 4m x 3m, jako stavby dočasné na 5 let.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 107/2006



RM  schvaluje  vyhlášení  Změny  č.  7  Nařízení  Města  Turnov  č.  5/2005,  o  stavební  uzávěře.  dle 
předloženého návrhu, kterou se:
1. Výjimají  ze  stavební  uzávěry  na  území  na  něž  byl  zpracován  regulační  plán  bytové  zóny 
Durychov - Na Kamenci pozemky p. č. 3162/5, 3162/6 v k. ú. Turnov v prodloužení Křišťálové ulice pro 
novostavbu rodinného domu včetně připojení objektu na inženýrské sítě.

2. Vyjímají  ze  stavební  uzávěry  na  území  na  něž  byl  zpracován  regulační  plán  bytové  zóny 
Durychov - Na Kamenci pozemky p. č. 3162/3, 3162/4 v k. ú. Turnov v prodloužení Křišťálové ulice pro 
novostavbu rodinného domu včetně připojení objektu na inženýrské sítě.

3. Vyjímají  ze  stavební  uzávěry  na  území  na  něž  byl  zpracován  regulační  plán  bytové  zóny 
Durychov  -  Na Kamenci  pozemek  p.  č.  3161/2  v  k.  ú.  Turnov  v  prodloužení  Křišťálové  ulice  pro 
novostavbu rodinného domu včetně připojení objektu na inženýrské sítě.

4. Vyjímají  ze  stavební  uzávěry  na  území  na  něž  byl  zpracován  regulační  plán  bytové  zóny 
Durychov  -  Na Kamenci  pozemek  p.  č.  3161/1  v  k.  ú.  Turnov  v  prodloužení  Křišťálové  ulice  pro 
novostavbu rodinného domu včetně připojení objektu na inženýrské sítě.
Podmínkou  konečného  vystavení  výjimky  ze  stavební  uzávěry  je  uzavření  smluv  o  potřebných 
majetkových krocích.
(hlasování: 6/0/0)

usnesení RM č. 108/2006

2. Prodej pozemku pro výstavbu bytového domu
RM schvaluje vyhlásit prodej části pozemků p. č. 863/1 a případně i  864/1 a 864/3 v k. ú. Turnov za 
minimální  cenu  1000  Kč/m2 pro  výstavbu  bytového  domu,  přičemž  zájemce  je  povinen  předložit 
urbanisticko architektonickou studii, která bude jako hlavní podmínka prodeje. Tato studie by měla mimo 
jiné  vyřešit  dopravní  napojení  objektu,  nezbytné  parkování  k  objektu,  odstup  od stávajících  objektů, 
výšku objektu (nesmí překročit tři nadzemní podlaží + obytné podkroví), vymezit jaká část pozemků by 
měla přináležet k vlastnímu objektu a bude rovněž součástí prodeje. RM požaduje předložit  otázku k 
rozhodnutí nejdéle na červnovou  RM a ZM. Podmínky prodeje budou mj. standardní podmínka zahájení 
stavby do jednoho roku a investice do doprovodných vazeb (chodníky,  parkoviště , apod. ) ze strany 
investora.
(hlasování: 7/0/0)

usnesení RM č. 109/2006

VŘ - Chodník Mašov
RM schvaluje realizaci všech tří etap chodníku “Turnov – Mašov” v letošním roce a ukládá při realizaci 
zvolit optimální řešení veřejného osvětlení.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 110/2006

RM schvaluje  zhotovitele  stavby “Chodník  –  Mašov”  Silnice  Jičín  a.s.,ukládá  ORM hledat  rezervy 
finančních prostředků v rámci rozpočtu města pro zabezpečení financování této akce.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 111/2006

VŘ - Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10
RM schvaluje předložený záměr na stavbu: “Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10” s realizací v r. 
2006 a ukládá ORM vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby na “Chodník u podchodu pro pěší na 
silnici  I/10”.  Zároveň schvaluje  výběrovou komisi  ve  složení:  Pekař,  Kanclíř,  Holíková,  Svobodová, 
Vocásek a náhradníky: Sekanina, Chval, Jeníček, Holasová, Košková.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 112/2006



Bytové zóny - lokalita Durychov, na Kamenci, koupě pozemků na komunikaci
RM doporučuje odkoupení pozemku ppč. 3145/6 dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy 
mezi  Městem Turnov a  vlastníky pozemku  panem Jaroslavem Lhotákem a  ing.  Lenkou Lebedovou. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 113/2006

RM doporučuje odkoupení pozemku ppč. 3145/7 dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy 
mezi Městem Turnov a vlastníkem pozemku paní Ivou Lhotákovou.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 114/2006

K bodu 8/ Finanční otázky
1. Limity
RM schvaluje limit hrubých mezd, limit pracovních úvazků, limit na občerstvení a dary na rok 2006 pro 
Město Turnov dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 115/2006

RM schvaluje limit hrubých mezd a limit pracovních úvazků na rok 2006 pro Městskou policii Turnov 
dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 116/2006

RM schvaluje  limit  hrubých mezd,  limit  pracovních  úvazků a  limit  na  občerstvení  na rok 2006 pro 
příspěvkové organizace Města Turnov  dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 117/2006

2. Vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 a plán na rok 2006
RM schvaluje vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2005 dle předloženého 
návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 118/2006

RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2006 dle předloženého návrhu.
(hlasování: 8/00)

usnesení RM č. 119/2006

3. Sledované ukazatele příspěvkových organizací
RM schvaluje sledované ukazatele příspěvkovým organizacím dle předloženého materálu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 120/2006

4. Finanční plány společností s ručením omezeným   
RM  v  působnosti  valné  hromady  schvaluje  finanční  plán  Městské  teplárenské  Turnov,  s.  r.  o.  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 121/2006

RM  v  působnosti  valné  hromady  schvaluje  finanční  plán  Městské  sportovní  Turnov,  s.  r.  o.  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 122/2006



RM v  působnosti  valné  hromady  schvaluje  finanční  plán  Technickým službám Turnov,  s.  r.  o.  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 123/2006

RM  v  působnosti  valné  hromady  schvaluje  finanční  plán  Kulturnímu  centru  Turnov,  s.  r.  o.  dle 
předloženého návrhu.
(hlasování: 8/0/0) usnesení RM č. 124/2006

5. Rezervní fond - ZSST
RM schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální  služby Turnov použití  rezervního fondu dle 
návrhu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 125/2006

6. Dlouhodobý úvěr
RM doporučuje  vypsat  výběrové  řízení  na dlouhodobý investiční  úvěr  ve  variantách  dle  doporučení 
finančního  výboru  a  požaduje  před  projednáním  v  ZM  předložit  konečný  návrh  na  přijetí  úvěru  k 
projednání na RM..
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 126/2006        

K bodu č. 9/ Majetkové otázky
1. Schválení výsledků veřejné zakázky Vesecko/Turnov-Odpadové hospodářství SD Vesecko
RM schvaluje následující dodavatele na základě předložených výsledků výběrových řízení:
a) stavby Vesecko/Turnov-Odpadové hospodářství SD Vesecko firmu SaM silnice a mosty s. r. o, 
b) dodávky kolového nakladače Arte, s. r. o.,
c) dodávky velkoobjemových kontejnerů, skladu nebezpečného odpadu Podhoran Lukov, 
Současně jménem zadavatele ruší soutěž na dodávku kontejnerů a ukládá OSM tuto soutěž realizovat 
podle vnitřních pravidel města.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 127/2006

2. Schválení hodnotící komise na zakázku rekonstrukce povrchů - ul. Šlikova
Schválení hodnotící komise na zakázku rekonstrukce VO Hruborohozecká
Schválení hodnotící komise na zakázku rekonstrukce kom. Studentská - vjezd
RM schvaluje hodnotící komisi  ve složení:  Ing. Milan Hejduk, L. Těhníková,  Z. Buchta na zakázky: 
Rekonstrukce povrchů - ul. Šlikova
                Rekonstrukce VO Hruborohozecká
                Rekonstrukce kom. Studentská - vjezd
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 128/2006

3. Veřejná zakázka "Rekonstrukce chodníku ul. Palackého - pravá strana" - výběr zhotovitele 
RM schvaluje  doporučení  hodnotící  komise  a  přiděluje  výše uvedenou veřejnou zakázku firmě L.N. 
Ludmila Němcová, Pernerova 168, Pardubice.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 129/2006

4. Veřejná zakázka "Fasáda Městského úřadu v Turnově" - výběr zhotovitele
RM schvaluje doporučení hodnotící  komise a přiděluje výše uvedenou veřejnou zakázku firmě Status 
Turnov s tím, že bude realizována  zakázka v rozsahu  dle varianty č. 2. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 130/2006



5. Prodej nemovitostí čp. 810, čp. 820, čp. 32 Turnov 
RM  doporučuje  prodej  domu  čp.  810  Turnov  st.  p.  č.  190,  p.  p.  č.  189  dle  předloženého  návrhu, 
minimální cena 1,5 mil. Kč a čp. 820 Turnov  s částí st. p. č. 157 dle předloženého návrhu, minimální 
cena 2 mil Kč.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 131/2006

RM projednala změnu pohledu na usnesení z minulé RM a nedoporučuje prodej čp. 32 Turnov st. p. 
1468.
(hlasování: 5/2/1) usnesení RM č. 132/2006

6. Zrušení Nařízení města č. 85/2003 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdních úseků silnic
RM ruší Nařízení města č. 85/2003 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdných úseků silnic.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 133/2006

RM schvaluje Nařízení města č. 6/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 134/2006

7. Prodej pozemku v Benátkách za areálem nemocnice
RM doporučuje  ZM schválit  prodej  pozemku  parc.  č.  1247  trv.  trav.  porost,  k.  ú.  Turnov  za  cenu 
minimálně 20,- Kč/m2.
(hlasování: 6/1/1)

usnesení RM č. 135/2006

8. Výpůjčka pozemků v zátopové oblasti k zemědělskému využití 
RM souhlasí s výpůjčkou pozemků p. č. 785 a 783, k. ú. Daliměřice pro p. Václava Drahoňovského, 
Chlomek na dobu 5-ti let.
(hlasování:8/0/0 ) usnesení RM č. 136/2006

9. Bezúplatný převod pozemku pod hasičskou zbrojnicí na Pelešanech 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku st. p. č. 274 zast. pl., k. ú. Mašov u Turnova 
formou darovací smlouvy z vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, organizační jednotka 
Sbor dobrovolných hasičů Pelešany do vlastnictví Města Turnov. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 137/2006

10. Pronájem pozemku při realizaci stavby Objektu k bydlení (bytového domu) v Nádražní ul.
RM schvaluje pronájem části pozemků p.č. 2600/1, 2600/34, k. ú. Turnov o celkové výměře 220 m2 na 
zařízení staveniště při stavbě objektu v Nádražní ulici, Turnov pro MUDr. Šídovou a p. Sejvala za cenu 
50,- Kč/m2/rok. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 138/2006

11. Pronájem pozemků na provozování autobusového nádraží
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ČSAD Semily, a. s. na pronájem pozemků p. p. č. 2758/23, 
2758/72, 2758/74, 2758/76, 2758/79 a části p. p. č. 2758/77, 2758/24, 2758/73 o celkové výměře 7450 
m2 za účelem provozování autobusového nádraží za cenu 10,- Kč/m2/rok, a to bez zahrnutí nákladů na 
údržbu a provoz areálu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 139/2006



12. Dřevoodbyt, s. r. o. - zhodnocení objektu čp. 482 Vesecko
RM  schvaluje  odkoupení  vestavby  v  objektu  čp.  482  Vesecko  od  firmy  Dřevoodbyt,  s.  r.  o.  za 
navrhovanou cenu.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 140/2006

K bodu č. 10/ Ostatní otázky
1. Odměna za získané finanční prostředky
RM schvaluje odměnu dle motivačního systému p. Brožovi dle předloženého návrhu s ponížením  o 
odměnu v bodu 3.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 141/2006

2. Úprava směrnice - Zásady a postupy k zadávání zakázek obchodní společností  nebo příspěvkovou 
organizací, zřízenou Městem Turnov 
RM v 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 navržené 
úpravy  Zásad  a  postupů  k  zadávání  zakázek  obchodní  společností  nebo  příspěvkovou  organizací, 
zřízenou Městem Turnov dle přílohy, s účinností od 16. 3. 2006 a  úpravami dle návrhu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 142/2006

3. Jednání valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o.
RM v působnosti  valné  hromady společnosti  Technické  služby Turnov,  s.  r.  o.   souhlasí  s  formální 
úpravou usnesení o ročních účetních uzávěrkách  včetně hospodářského výsledku společnosti za roky 
1997 - 2004 dle návrhu. 
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 143/2006

4. Nabídka místní televize
RM projednala nabídku firmy Doma-tv.cz, s. r. o. s tím, že při aktuálním schváleném rozpočtu  bude 
nabídka firmy využívána příležitostně a podléhá rozhodnutí PhDr. Maierové. 
(hlasování: 5/1/1)

usnesení RM č. 144/2006

5. VŘ - údržba městské zeleně 
RM schvaluje firmu Krejčí  úklid,  s.  r.  o.  jako dodavatele  údržby veřejné zeleně v Turnově v letech 
2006-2008.
(hlasování: 7/1/0)

usnesení RM č. 145/2006

6. VŘ na ředitele ZŠ speciální a MŠ speciální, Turnov
RM  schvaluje  vyhlášení  výběrového  řízení  na  ředitele  Základní  školy  speciální  a  Mateřské  školy 
speciální,  Turnov,  Kosmonautů  1641,  okres  Semily  a  pověřuje  organizací  výběrového  řízení 
personalistku MěÚ Turnov.
(hlasování: 8/0/0)

usnesení RM č. 146/2006

V Turnově dne 20. března 2006

Ing. Milan Hejduk PhDr. Hana Maierová
                  starosta      místostarostka


