
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 8. února 2010 

 
 

1. PO - odvody    Ing. Pekař    10.00 - 10.15 

- odvody z invest. fondu   Bc. Staňková 

- pouţití invest. fondu 

 

2. KCT, s. r. o. - VH    Mgr. Blaţková   10.15 - 11.00 

- problematika spotřeby energií 

v r. 2009, návrh úsporných opatření 

- ţádost restaurace Blue Café 

 

3. Majetkové záleţitosti   Ing. Pekař    11.00 - 12.15 

- rozpis rozpočtu pro rok 2010  L. Těhníková 

- dodatek smlouvy s TST, s.r.o. 

- prodej pozemků BZ Hruštice 

- věcná břemena 

- chodník v Aleji legií  

- stanovení cen nájemného 

 

4. Čistá Jizera     Ing. Pekař    12.15 - 12.45 

- investice 2010 - 2011   L. Těhníková 

  

5.  Dopravní terminál - II. etapa  PhDr. Maierová   12.45 - 13.00 

- průběţné informace    L. Těhníková 

 

6. Odbor ţivotního prostředí   A. Hozdecký    13.00 - 13.30  

- rozpis rozpočtu pro r. 2010   Ing. Šípošová 

  (akce a projekty) 

- dodatek ke smlouvě s TST, 

  s.r.o. na r. 2010 

 

7. Ostatní          13.30 - 14.00 

- OŠKS (nájmy, kapacita MŠ) 

- DD Pohoda (nájemné bufetu) 

 

 

      PhDr. Hana Maierová 

      starostka 

 

 



K bodu č. 1/ PO - odvody  

ZSST - pouţití investičního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 36/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Zdravotně sociální sluţby Turnov, 28. října 

812, okres Semily pouţití investičního fondu do výše 105 000,- Kč na nákup 20 ks tablet. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

PO - ţádosti o pouţití rezervního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 37/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, U školy 85, 

okres Semily pouţití rezervního fondu do výše 37 000,- Kč na nákup průmyslové škrabky brambor 

dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 38/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres 

Semily pouţití rezervního fondu do výše 25 000,- Kč na nákup nového nábytku do šaten dle 

předloţeného návrhu.  

(Hlasování: 5/0/0) 

 

Odvody příspěvkových organizací z investičních fondů 

usnesení    Usnesení RM č. 39/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola 

Turnov, Skálova 600, okres Semily ve výši 1 015 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 40/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola 

Turnov, 28. října 18, okres Semily ve výši 1 051 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 41/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola 

Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily ve výši 2 001 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 42/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola 

Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ve výši 21 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 43/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní umělecká 

škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, okres Semily ve výši 218 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 44/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Středisko volného 

času dětí a mládeţe Turnov, Husova 77, okres Semily ve výši 35 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

 



usnesení    Usnesení RM č. 45/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola 

speciální a mateřská škola speciální Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily ve výši 144 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 46/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, 28. října 757, okres Semily ve výši 50 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 47/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, Alešova 1140, okres Semily ve výši 27 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 48/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily ve výši 14 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 49/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, Zborovská 914, okres Semily ve výši 183 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 50/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily ve výši 179 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 51/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily ve výši 154 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 52/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily ve výši 31 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 53/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Dětské centrum 

Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily ve výši 47 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 54/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Zdravotně sociální 

sluţby Turnov, 28. října 812, okres Semily ve výši 2 852 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

 

 



usnesení    Usnesení RM č. 55/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Městská knihovna 

Ant. Marka Turnov, Jeronýmova 517, okres Semily ve výši 117 tis. Kč. 

(Hlasování: 5/0/0) 

 

Hrad Valdštejn - převod z rezervního fondu do investičního fondu, odvod z investičního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 56/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, okres Semily, 

převod 200 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 57/2010 

Rada města Turnov ukládá odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, 

Kadeřavec 18, okres Semily ve výši 622 tis. Kč. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Komise - VŘ na kontokorentní a revolvingový úvěr 

usnesení    Usnesení RM č. 58/2010 

Rada města Turnov schvaluje hodnotící komisi, která je zároveň komisí pro otevírání obálek pro 

veřejnou zakázku na Kontokorentní úvěr Města Turnova v roce 2010: 

1) člen: PhDr. Maierová Hana, starostka Města Turnov 

náhradník: Ing. Šmiraus Miroslav, tajemník Městského úřadu Turnov 

2) člen: Ing. Sláma Tomáš, předseda finančního výboru 

náhradník: p. Nešpor Vladimír, člen finančního výboru 

3) člen: Ing. Kníţek Jaroslav, člen finančního výboru 

náhradník: Ing. Šubert Lumír, člen finančního výboru 

4) člen: Kubíček Jiří, člen finančního výboru 

náhradník: Ing. Hájek Václav, člen finančního výboru 

5) člen: Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Turnov 

náhradník: sl. Chodaničová Jana, zástupce vedoucí finančního odboru 

6) člen: Ing. Holasová Anna, členka kontrolního výboru  

náhradník: Doc. PhDr. Svobodová Alena CSc., předsedkyně kontrolního výboru  

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 59/2010 

Rada města Turnov schvaluje hodnotící komisi, která je zároveň komisí pro otevírání obálek pro 

veřejnou zakázku na Revolvingový úvěr Města Turnova v roce 2010: 

1) člen: PhDr. Maierová Hana, starostka Města Turnov 

náhradník: Ing. Šmiraus Miroslav, tajemník Městského úřadu Turnov 

2) člen: Ing. Sláma Tomáš, předseda finančního výboru 

náhradník: p. Nešpor Vladimír, člen finančního výboru 

3) člen: Ing. Kníţek Jaroslav, člen finančního výboru 

náhradník: Ing. Šubert Lumír, člen finančního výboru 

4) člen: Kubíček Jiří, člen finančního výboru 

náhradník: Ing. Hájek Václav, člen finančního výboru 

5) člen: Bc. Staňková Drahomíra, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Turnov 

náhradník: sl. Chodaničová Jana, zástupce vedoucí finančního odboru 

6) člen: Ing. Holasová Anna, členka kontrolního výboru  

náhradník: Doc. PhDr. Svobodová Alena CSc., předsedkyně kontrolního výboru  

(Hlasování: 6/0/0)    

 

 



K bodu č. 2/ KCT, s. r. o. - VH  

Problematika spotřeby energií v KC Střelnice 

usnesení    Usnesení RM č. 60/2010 

RM ve funkci VH KCT, s. r. o. bere na vědomí problematiku spotřeby energií v KC Střelnice a 

moţných úprav, ukládá jednatelce projednat některé návrhy s firmou ČEZ a ve spolupráci se 

starostkou projednat úpravy s projektantem. Výsledky jednání a návrhy řešení včetně smluvních 

vztahů s nájemcem restaurace předloţit na RM po zajištění všech podkladů, nejdéle v měsíci dubnu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem divadelního baru 

usnesení    Usnesení RM č. 61/2010 

RM ve funkci VH KCT, s. r. o. schvaluje podnájem Divadelního baru pro paní Gabrielu Šťastnou. 

Měsíční výše podnájmu je stanovena na 4 000,- Kč bez DPH včetně nákladů na energie. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti  

Chodník Alej Legií - studie projektu 

usnesení    Usnesení RM č. 62/2010 

RM bere na vědomí výsledky studie včetně negativního stanoviska VHS k výsadbě aleje stromů. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 63/2010 

RM ukládá starostce opětovně poţádat RS VHS a jejího předsedu o vydání kladného stanoviska k 

této výsadbě v zájmu naplnění usnesení ZM č. 260/2009. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 64/2010 

RM ukládá OSM podat OŢP ţádost o vydání rozhodnutí k výsadbě stromů v rámci výstavby 

chodníku v ul. Alej legií. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 65/2010 

RM souhlasí s rozdělením stavebního řízení na povolení stavby chodníku na dvě etapy dle výstupu 

z komisí a jednání RM, tj. s rozdělením v zatáčce u Metelkových sadů. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 66/2010 

RM ukládá OSM předloţit informace o finanční náročnosti výsadby stromů vč. potřebných 

ochranných opatření, ověřit moţnosti řešení provozu cyklistů na komunikacích, a to i v praxi jiných 

městech a následně předloţit problematiku na jednání ZM v měsíci únoru. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Technické sluţby Turnov, s. r. o. - základní smlouva – rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 67/2010 

RM schvaluje plán čerpání základní smlouvy s Technickými sluţbami Turnov, s. r. o. pro rok 2010 

a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1/2010 smlouvy. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Rozpis čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu OSM 

usnesení    Usnesení RM č. 68/2010 

RM schvaluje čerpání rozpočtu pro rok 2010 v kapitolách OSM dle návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 



 

usnesení    Usnesení RM č. 69/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení a jmenování hodnotící komise pro akce: 

– lávka pro pěší přes Stebénku č. 8 a č. 9, Tázlerova ul., v hodnotě 1 300 tis. Kč  

hodnotící komise: Ing. J. Pekař, J. Vocásek, L. Těhníková, Ing. A. Holasová, S. Syrotiuková 

– opěrná zeď Mašov, U Lomu v hodnotě 700 tis. Kč 

hodnotící komise: Ing. J. Pekař, J. Vocásek, L. Těhníková, Ing. A. Holasová, S. Syrotiuková 

– doplnění VO ul. Malý Rohozec v hodnotě 700 tis. Kč 

hodnotící komise: Ing. J. Pekař, J. Vocásek, L. Těhníková, Ing. A. Holasová, S. Syrotiuková 

– zhotovení zateplené fasády dvorní strany Mateřské školy Turnov, ul. 28. října v hodnotě 1 450 tis. 

Kč 

hodnotící komise: Ing. Pekař, L. Těhníková, Doc. PhDr. A. Svobodová, Csc, Z. Svobodová, M. 

Šnajdr 

– opěrná zeď roubenky restaurace Šetřilovsko v hodnotě 1 200 tis Kč 

hodnotící komise: Ing. Pekař, L Těhníková, Doc. PhDr. A. Svobodová, S. Syrotiuková, M. Šnajdr 

– zřízení dodatečné izolace proti zemní vlhkosti v kuchyni Gymnázia Turnov v hodnotě 1 870 tis. 

Kč 

hodnotící komise: Ing. Pekař, L. Těhníková, Doc. PhDr. A. Svobodová, J. Krédlová, M. Šnajdr 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Výběrové řízení - Rekonstrukce panelového domu čp. 1897 Granátová Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 70/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče fy. VaM, s. 

r. o. Liberec na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce panelového domu čp. 1897 

Granátová Turnov se zaměřením na program Zelená úsporám za cenu včetně DPH 200 400,- Kč a 

zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Schválení smlouvy o dílo na zpracování realizační dokumentace přestavby Hvězdárny Vrchhůra 

usnesení    Usnesení RM č. 71/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Profes Projekt, spol. s r. o. s celkovou cenou 460 

800,- Kč vč. DPH, na realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce hvězdárny na Vrchhůře 

včetně zajištění stavebního povolení a výkonu autorského dozoru během provádění stavby. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Smlouva o právu provedení stavby na akci „Chodník ul. Nudvojovická“ 

usnesení    Usnesení RM č. 72/2010 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 3888/1 a 3890/1 k. ú. Turnov a 

zároveň schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemky parc. č. 3888/1 a 

3890/1, k. ú. Turnov s Českými drahami, a. s. na stavbu chodníku v ul. Nudvojovická, Turnov. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Károvsko, 3RD - knn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 73/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 458/2000Sb. a občanským zákoníkem na pozemcích 

parc. č. 2940/2 a 2940/19, vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Turnov, Károvsko, 3RD - knn“ v max. délce 60 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úhradu 3 000,- Kč vč. DPH. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 



Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Kyselovsko – Č. Jizera - kabel NN“ 

usnesení    Usnesení RM č. 74/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. a občanským zákoníkem na 

pozemcích p. č. 1340/2, 1341, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčených 

stavbou „Turnov, Kyselovsko - Č. Jizera - kabel NN“ v délce cca 8+7 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 1000,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „uloţení kabelu NN, Bukovina u Dolánek“ 

usnesení    Usnesení RM č. 75/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem a energetickým zákonem v platném 

znění na pozemcích parc. č. 832/1, 813, 812, 819/1 vše k. ú. Bukovina u Dolánek ve vlastnictví 

Města Turnov dotčených stavbou „Bukovina u Dolánek - Čistá Jizera - kabel NN“v celkové délce 

cca 148 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 7400,- Kč + DPH za zřízení 

věcného břemene. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Jeronýmova ul., Telefónica O2“ 

usnesení    Usnesení RM č. 76/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem v platném znění na pozemcích parc. 

č. 782, 1144/1, 1103, 798, 2928, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Turnov, Jeronýmova ÚPS, obnova“v celkové délce cca 1 050 bm ve prospěch Telefónica O2 

Czech Republic, a. s. za jednorázovou úhradu 42 700,- Kč + DPH za zřízení věcného břemene. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Kabel 1kV, Bukovina u Dolánek“ 

usnesení    Usnesení RM č. 77/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy 

o zřízení věcného břemene v souladu s občanským zákoníkem a energetickým zákonem v platném 

znění na pozemcích parc. č. 80/1 a 80/2 vše k. ú. Bukovina u Dolánek ve vlastnictví Města Turnov 

dotčených stavbou „Bukovina u Dolánek, kabel 1kV“ v celkové délce cca 46 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 2 350,- Kč + DPH za zřízení věcného břemene. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Úprava nájemného nebytových prostor dle inflace 

usnesení    Usnesení RM č. 78/2010 

RM schvaluje nulové navýšení nájemného nebytových prostor pro období od 1. července 2010, a to 

i přes roční míru inflace.   

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Směna pozemků u obchodního domu VESNA, Havlíčkovo náměstí, Turnov, přemístění sochy 

usnesení    Usnesení RM č. 79/2010 

RM bere na vědomí ţádost firmy Vesna maloobchod - velkoobchod, Pardubice o směnu pozemků  

včetně přemístění sochy a ukládá: 

- OSM připravit ve spolupráci s prodejnou Vesna podrobný návrh řešení a směny pozemků s cílem 

zajištění přístupu na pozemek 1427/1 dle záměru regulačního plánu, přičemţ předmětem směny 

nebude pozemek č. p. 1455. Zároveň ukládá projednat moţnou směnu s majitelem pozemku p. č. 

1427/8 v k. ú. Turnov a předloţit na jednání RM k dalšímu rozhodnutí 

- OŠKS informovat občany Patočkova sídliště o záměru přemístění sochy a předloţit výsledky 

jednání včetně kalkulace vzniklých nákladů na jednání RM v dubnu.  

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Bytová zóna Hruštice, podmínky vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu bytových domů 

usnesení    Usnesení RM č. 80/2010 

RM doporučuje ZM schválení vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků dle předloţeného 

návrhu podmínek prodeje pozemků na výstavbu bytových domů v bytové zóně Hruštice - Károvsko 

– blok 1 a blok 2. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 81/2010 

RM ukládá OSM předloţit na jednání ZM ke schválení návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 

která bude součástí vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu bytových domů - blok 1 a blok 2 v 

bytové zóně Hruštice - Károvsko. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 4/ Čistá Jizera   

usnesení    Usnesení RM č. 82/2010 

RM bere na vědomí předloţený postup při realizaci projektů souvisejících s Čistou Jizerou, 

doporučuje ZM schválit aktuální návrh investic v bodě  4 - 11 předloţené tabulky a rozhodnutí o 

rozsahu rekonstrukce ul. Zborovské řešit nejdéle do konce září t. r. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 83/2010 

RM schvaluje vyřazení projektů z předloţené tabulky bod č. 13 - 16. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 84/2010 

RM ukládá OSM předloţit tento materiál na jednání ZM v únoru 2010. 

(Hlasování: 7/0/0) 

  

K bodu č. 5/  Dopravní terminál - II. etapa  

usnesení    Usnesení RM č. 85/2010 

RM bere na vědomí informace o přípravě projektu Integrovaný terminál veřejné dopravy – II. etapa 

a:  

1) ukládá: 

- vedení města pokračovat v jednáních o tomto projektu a dalších tématech ve vzájemné spolupráci 

- OSM v přípravě ţádosti o dotaci  

2) doporučuje ZM schválit předloţení ţádosti do ROP.  

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

 



K bodu č. 6/ Odbor životního prostředí    

usnesení    Usnesení RM č. 86/2010 

RM schvaluje předloţený plán akcí OŢP na rok 2010. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 87/2010 

RM schvaluje dodatek na rok 2010 ke smlouvě o zabezpečení sluţeb, uzavřené mezi TST, s. r. o. a 

Městem Turnov dle návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 88/2010 

RM schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o vyuţití systému pro nakládání s komunálním a 

separovaným odpadem pro rok 2010 dle návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

K bodu č. 7/ Ostatní   
Výjimka v počtu dětí na třídu MŠ 28. října, Turnov 

usnesení   Usnesení RM č. 89/2010 

RM souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí na třídu v Mateřské škole Turnov, 28. října 757, okres 

Semily, na dobu neurčitou a to ve smyslu § 23 zákona 561/2004 Sb. a § 2 Vyhlášky MŠMT č. 

14/2005 Sb., dle návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Ţádost o prominutí platby za hrobové místo 

usnesení    Usnesení RM č. 90/2010 

RM souhlasí s prominutím nájmu z hrobových míst na hřbitově u kostela Narození Panny Marie, 

dle návrhu, a to na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Návrh výše parkovného pod hradem Valdštejn pro rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 91/2010 

RM schvaluje výši parkovného pod hradem Valdštejn dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Bufet v Domově důchodců Pohoda – nový provozovatel, nová smlouva 

usnesení    Usnesení RM č. 92/2010 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy paní Ivě Hlubůčkové a zároveň souhlasí s uzavřením 

nájemní smlouvy na provozování bufetu v Domově důchodců Pohoda s paní Janou Bartošovou na 

dobu neurčitou s výši nájemného schváleného RM dne 9. 11. 2009. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajištění informací pro občany ve zpravodajství Turnovsko v akci 

usnesení    Usnesení RM č. 93/2010 

RM souhlasí se zajištěním informací pro občany ve zpravodajství Turnovsko v akci za podmínek 

uvedených v návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

V Turnově dne 15. února 2010 

 

 

 

 

    

 

PhDr. Hana Maierová       Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


