
ZÁPIS
Rady Města Turnov

ze zasedání dne 25. června 2009

1. Zpracování ÚP Turnov - výběr zhotovitele
2. Bazén Výšinka Turnov - Dodatek smlouvy o dílo
3. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
4. Vzdělávací projekt "Moderní trendy v energetice a dopravě"

PhDr. Hana Maierová
            starostka

K bodu č. 1/ Zpracování ÚP Turnov - výběr zhotovitele
usnesení Usnesení RM č. 350/2009
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče: doc. Ing. arch. 
Ivan HORKÝ, DrSc. Sídlo / místo podnikání: Matějská 2136/48, 160 00 Praha 6, Právní forma uchazeče: 
fyzická osoba podnikatel, IČ: 126 283 79, na realizaci projektu Územní plán Turnov za cenu včetně DPH 
2 150 000,-Kč a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
(Hlasování: 9/0/0)

K bodu č. 2/ Bazén Výšinka Turnov - Dodatek smlouvy o dílo
usnesení Usnesení RM č. 351/2009
RM schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ev. č. 113/08/6992 se spol. BAK, a. s. dle návrhu a pověřuje 
starostku jeho podpisem.
(Hlasování: 9/0/0)

K bodu č. 3/ Schválení Smlouvy č. 08009683 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
usnesení Usnesení RM č. 352/2009
RM schvaluje „Smlouvu č. 08009683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „Realizace úspor energií ve školských zařízeních 
MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640-1641 Turnov“.
(Hlasování: 9/0/0)

K bodu č. 4/ Vzdělávací projekt "Moderní trendy v energetice a dopravě"
usnesení Usnesení RM č. 353/2009
RM bere na vědomí informace o vzdělávacím projektu "Moderní trendy v energetice a dopravě" a o 
možnosti jeho realizace v části budovy čp. 9 v Dolánkách se souhlasem stávajícího nájemce Geopark 
Český ráj, o. p. s.
(Hlasování: 9/0/0)



usnesení Usnesení RM č. 354/2009
RM souhlasí s realizací projektu "Moderní trendy v energetice a dopravě" předkládaném Společností pro 
výzkum a vzdělávání, s. r. o. Turnov do OP VK v části objektu čp. 9 v Dolánkách, který je ve vlastnictví 
Města Turnov. 
(Hlasování: 9/0/0)

V Turnově dne 1. července 2009

PhDr.  Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař
starostka města Turnova místostarosta města Turnova


