
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 8. března 2010 

 
 

1. Majetkové záleţitosti   L. Těhníková   10.00 - 12.00 

- studie č. 466, Skálova ul. 

- problematika čp. 280 

- Terminál - nájemní smlouva 

- pronájmy, výpůjčky pozemků 

- pronájmy nebytových prostor 

- věcná břemena 

 

2. KCT , s. r. o. - VH    Mgr. Blaţková   12.00 - 13.00 

- zpráva o činnosti za r. 2009 

- zpráva o hospodaření za r. 2009 

- výsledky auditu za r. 2009 

- Zpráva o propojených vztazích  

- technická opatření v KC Střelnice 

 (výsledky jednání)  

 

3. Finanční záleţitosti    J. Chodaničová  13.00 - 14.00 

- PO (vypořádání výsledků 

hospodaření za r. 2009, rozpočty 2010, 

limity) 

- s. r. o. - finanční plány 

- MěÚ - limity 

 

4. ZSST     Bc. Cimbál   14.00 - 14.15 

- nákup vozu 

 

5. Provozní záleţitosti    J. Zárybnický   14.15 - 14.30 

- prodej vozu 

 

6. Personální záleţitosti   Ing. Šmiraus   14.30 - 15.00 

- odměny ředitelů PO 

  a vedoucích 

- kriteria pro r. 2010 

- motivační odměna 

 

 

 

 



7. Ostatní         15.00 - 15.15 

 

      Hana Maierová 

      starostka 

 

 

 

K bodu č. 1/ Majetkové záležitosti  

Rekonstrukce čp. 466, Skálova ul. 

usnesení    Usnesení RM č. 95/2010 

RM schvaluje předloţenou architektonickou studii na „Rekonstrukci čp. 466, Skálova ul.,“  

a zároveň schvaluje vypracování projektové dokumentace včetně inţenýrské činnosti  

v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo s fy. Profes Projekt, s. r. o. ze dne 18. 12. 2009 

s rozdělením realizace stavby na etapy s cílem rozloţení financování akce. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Projednání výpovědi - Občerstvení Valdštejn 

usnesení    Usnesení RM č. 96/2010 

RM ruší usnesení č. 6/2010 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 97/2010 

RM ukládá příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn, které byl majetek předán k hospodaření, podání 

výpovědi z nájmu nebytového prostoru v čp. 24 Kadeřavec v souladu se smlouvou  

o nájmu nebytového prostoru. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Prodej domu čp. 280, ul. Hluboká, Turnov (knihkupectví) 

usnesení    Usnesení RM č. 98/2010 

RM projednala záměr prodeje ve všech souvislostech a doporučuje ZM schválit prodej domu čp. 

280 Turnov se zastavěnou částí pozemku parc. č. 141 o výměře 294 m2 a částí pozemku parc. č. 

473/3 o výměře 16 m2 (vstupní schodiště do knihkupectví + vstup do domu),  

k. ú. Turnov jako celek, a to veřejnou draţbou dobrovolnou za výchozí cenu stanovenou jako cenu 

obvyklou znaleckým posudkem ve výši 5 500 000,- Kč 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 99/2010 

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy u bytu č. 2 z doby určité na dobu neurčitou, a to  

v případě schválení prodeje domu čp. 280 veřejnou draţbou dobrovolnou. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Čp. 2 Náměstí Českého ráje Turnov – přístavba budovy 

usnesení    Usnesení RM č. 100/2010 

RM schvaluje přerušení projektové přípravy na dostavbu pasáţe z důvodu připravované 

rekonstrukce čp. 466 a nevyjasněných vztahů s partnery ve vnitrobloku. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

 

 

 



Smlouva o smlouvě budoucí č. 2947200510 o nájmu nebytových prostor Českých drah, a. s. pro 

projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa“ 

usnesení    Usnesení RM č. 101/2010 

RM schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu nebytových prostor v souvislosti  

s připravovaným projektem Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa. Pokud by 

došlo k poţadavku úprav po projednání ve vedoucích orgánech ČD, a. s. ukládá OSM předloţit 

znovu na jednání RM. 

(Hlasování: 7/0/1) 

 

Prodej pozemků v k. ú. Turnov – ul. Fučíkova 

usnesení    Usnesení RM č. 102/2010 

RM doporučuje ZM prodej pozemků ve Fučíkově ulici podle znaleckého posudku ve výši 551,- Kč/ 

m2 za pozemky zastavěné – pozemek p. č. 2253/4 pod domem čp. 1644, pozemky p. č. 2253/5 aţ 

2253/10 pod garáţemi a ve výši 221,- Kč/ m2 za okolní nezastavěné pozemky p. č. 2253/3, 2253/11 

a 2253/12 v k. ú. Turnov. U pozemků p. č. 2253/3, 2253/11 a 2253/12 doporučuje RM umoţnit 

bezúročné splátky na dobu 3 let. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Změna údajů ve smlouvě o pronájmu pozemku 

usnesení    Usnesení RM č. 103/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se Zdravotnickou záchrannou sluţbou 

Libereckého kraje, Husova 967/37, Liberec 1 na pozemek p. č. 1244/12, k. ú. Turnov za cenu 50,- 

Kč/ m2/ rok, smlouva na dobu určitou do 22. 5. 2033.  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Výpověď smlouvy o pronájmu pozemku 

usnesení    Usnesení RM č.  104/2010 

RM schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku s p. Cu van Sy, Příšovice, která byla 

uzavřena na část pozemku p. č. 1935/1, k.ú. Turnov. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Pronájem části pozemků pro Českou poštu, s. p. 

usnesení    Usnesení RM č. 105/2010 

RM neschvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s Českou poštou, s. p., Turnov na části 

pozemků p. č. 1806/7, 3179/2, 849/3, 2600/161, 2600/171, 2428/3, 2236, vše  

k. ú. Turnov a část pozemku p. č. 711/56, k. ú. Daliměřice pro umístění laminátových odkládacích 

schrán dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem pozemku z důvodu zařízení staveniště 

usnesení    Usnesení RM č. 106/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s firmou EUROVIA CS, a. s., odštěpný 

závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, Chlumec na část pozemku p. č. 

3368/2, k. ú. Turnov za cenu 40,- Kč /m2/ rok, smlouva na dobu určitou od  

14. 10. 2009 do 17. 5. 2010. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 



Pronájem pozemku z důvodu zřízení letního posezení 

usnesení    Usnesení RM č. 107/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s firmou Nápojka Domino, Ivana Šnajdrová, 

Ant. Dvořáka 302, Turnov na část pozemku p. č. 96, k. ú. Turnov z důvodu zřízení letního posezení 

za cenu 70,- Kč/ m2/ měsíc na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  

1 měs. a omezením provozní doby do 22:00 hod. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem pozemku p. č. 988/1, k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 108/2010 

RM schvaluje ukončení nájmu dohodou s p. Bohušem Pleslem, Turnov a uzavření smlouvy  

o pronájmu pozemku – zahrádky s p. Filipem Augustinem, Alej Legií 1836, Turnov na část 

pozemku p. č. 988/1, k. ú. Turnov o výměře 357 m2 za cenu 1,50 Kč /m2/ rok na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem pozemku p. č. 695/109, k. ú. Daliměřice 

usnesení    Usnesení RM č. 109/2010 

RM schvaluje ukončení nájmu dohodou s pí. Bohuslavou Skalickou, Turnov a uzavření smlouvy o 

pronájmu pozemku – zahrádky s pí. Věrou Burešovou, J. Patočky 1655, Turnov  

na část pozemku p. č. 695/109, k. ú. Daliměřice o výměře 406 m2 za cenu 2,50 Kč/ m2/ rok  

na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 110/2010 

RM schvaluje ukončení nájmu dohodou s p. Ivanem Boháčem, Turnov a uzavření smlouvy  

o pronájmu pozemku – zahrádky s p. Antonínem Janečkem, Palackého 195, Turnov na část 

pozemku p. č. 1247/2, k. ú. Turnov o výměře 300 m2 za cenu 2,- Kč/ m2/ rok na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem pozemku p. č. 748, k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 111/2010 

RM schvaluje ukončení nájmu dohodou s pí. Bohumilou Stejskalovou, Turnov a uzavření smlouvy 

o pronájmu pozemku – zahrádky s pí. Vladimírou Najmanovou, Bezručova 39, Turnov na část 

pozemku p. č. 748, k. ú. Turnov o výměře 72 m2 za cenu 2,- Kč/ m2/ rok  

na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Výpůjčka pozemků 

usnesení    Usnesení RM č. 112/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 2989/2, 1004/13, 1004/12, 1007/3, 

2870/12, 2870/14, 2870/25, 2870/16, 2870/17, 2874/1, 2940/2, 2961/4, 2940/1, 2934/38, 2915/10, 

2934/1, 2940/3, 2887/1, 2921/41, 2915/32, 2921/27, 2915/49, 2915/48 vše  

k. ú. Turnov na dobu určitou a to do 31. 12. 2010. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 

 



Prodlouţení smlouvy o pronájmu movité věci – parkovací automat 

usnesení    Usnesení RM č. 113/2010 

RM schvaluje prodlouţení smlouvy o pronájmu movité věci – parkovací automat  

s Panochovou nemocnicí Turnov, s. r. o. na dobu určitou – 2 roky, nájemné ve výši  

29 560,- Kč vč. DPH/ rok. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Pronájem NP v čp. 466 Skálova, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 114/2010 

RM schvaluje pronájem místnosti v II. NP v objektu čp. 466 Skálova o výměře 30 m2  

za 800,- Kč/ m2/ rok za nájem a energie a sluţby spojené s pronájmem p. Michalu Vávrovi, Vesec 

na dobu neurčitou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Výpůjčka místnosti v penzionu čp. 2030 Ţiţkova, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 115/2010 

RM schvaluje výpůjčku místnosti v přízemí budovy penzionu čp. 2030 v Ţiţkově ulici, která je 

vyuţívaná jako klub, pro realizaci relaxačního programu na rok 2010 pro klienty turnovské poradny 

pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Schválení nájemníka v domě čp. 2145 Máchova, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 116/2010 

RM schvaluje nájemníka bytu č. 4 v domě čp. 2145 Máchova Turnov sl. Jitku Konůpkovou. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Věcné břemeno pro PIVOVAR ROHOZEC, a. s. 

usnesení    Usnesení RM č. 117/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o bezplatném zřízení věcného břemene vedení splaškové  

a dešťové kanalizace pro pivovar na Malém Rohozci na pozemcích parc. č. 684/1, 684/2, 107/4, 

106, 991/4 a 692/1, k. ú. Malý Rohozec v celkové délce cca 50 bm ve prospěch společnosti 

PIVOVAR ROHOZEC, a. s. a pro kaţdého dalšího vlastníka areálu pivovaru  

na Malém Rohozci. Veškeré náklady se zanesením věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí 

společnost PIVOVAR SVIJANY, a. s. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, ul. Svobodova p. p. č. 3475 – smyčka + pilíř SS“ 

usnesení    Usnesení RM č. 118/2010 

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 pozemku 

p. č. 3412/5, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Turnov, ul. Svobodova 

p. p. č. 3475 – smyčka + pilíř SS“ v délce cca 1 bm  

ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Hvězdárna p. p. č. 3368/2 – přeloţka knn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 119/2010 

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 pozemku 

p. č. 3368/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Turnov, Hvězdárna p. p. 

č. 3368/2 – přeloţka knn“ v délce cca 42 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou 

úhradu 50,- Kč/ bm + DPH. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Ul. 5. května - zařízení distribuční soustavy NN, Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 120/2010 

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. 1236,2960,2961/1 2961/2 k. ú. Turnov  

a 2236 k. ú. Bělá u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „ Ul. 5. května -

zařízení distribuční soustavy NN, Turnov“ v celkové délce cca 50 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 5 300,- Kč + DPH. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Ul. Lidická, K. Vika- zařízení distribuční soustavy NN, 

Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 121/2010 

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. 987/3,987/1, 1007/2, 1007/36 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov 

dotčených stavbou „Ul. Lidická, , K. Vika- zařízení distribuční soustavy NN, Turnov“ v celkové 

délce cca 175 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  

za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč + DPH. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, ul. Nádraţní – přeloţka kabelového vedení nn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 122/2010 

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. 1936/1, 1936/2, 1944/2, 1935/3, 1939/1, 1940/1 a stav. p. č.1937 vše k. 

ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou Přeloţka kabelového vedení nn na 

provedení akce „Turnov, integrovaný přestupní uzel veřejné a individuální dopravy u nádraţí ČD – 

I. etapa“ objekt SO - 8 “ v celkové délce  

cca 180 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 50,- Kč/ bm  

ve zpevněných plochách + DPH a 15,- Kč/ bm v zeleni. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, ul. Nádraţní – parc. č. 1935/3 - kabel nn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 123/2010 

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. 1924, 1925/1, 1926/3, 1926/4, 1927, 1935/3, 2600/1, 2600/34 a 

2600/165 vše k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou kabelového vedení nn 

mezi trafostanicí u kotelny Nádraţní k nově budovanému bus stání akce „Turnov, integrovaný 

přestupní uzel veřejné a individuální dopravy u nádraţí ČD – I. etapa“ objekt SO - 8 “ v celkové 

délce cca 290 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  

za jednorázovou úhradu 50,- Kč/ bm ve zpevněných plochách + DPH a 15,- Kč/ bm v zeleni. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Schválení vybraného zhotovitele projektu rekonstrukce Základní školy Turnov – Mašov 

usnesení    Usnesení RM č. 124/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Top Design 

Stavby, s. r. o. na realizaci projektové dokumentace přestavby Základní školy Turnov Mašov za 

cenu 135 780,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 6/0/0)  

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Malý Rohozec-3RD (parc. č. 145/4,5a7)-kabel“ 

usnesení    Usnesení RM č. 125/2010 

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. 145/1 a 454/1, k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou 

„Turnov, Malý Rohozec-3RD (parc. č. 145/4, 5a7) kabel“ v délce cca 9 bm ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč včetně DPH. 

(Hlasování: 6/0/0)  

 

K bodu č. 2/ KCT , s. r. o. - VH   
Činnost kulturního centra Turnov, s. r. o. v roce 2009 

usnesení    Usnesení RM č. 126/2010  

Rada města v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. schvaluje: 

- Výroční zprávu společnosti a účetní uzávěrku za rok 2009 

- Zprávu a závěry auditu společnosti za rok 2009 

- vypořádání hospodářského výsledku společnosti dle návrhu uvedeném v bodě B předloţeného 

materiálu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 127/2010 

Rada města v působnosti valné hromady KCT, s. r. o. bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi 

propojenými osobami za účetní období roku 2009. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Restaurace Střelnice: výměna plynového kotle za kotel elektrický 

usnesení    Usnesení RM č. 128/2010 

Valná hromada souhlasí s výměnou plynového kotle v restauraci Střelnice za kotel elektrický a se 

sníţením hodnoty jističe na základě smluvního jednání s ČEZ. Příspěvek na výměnu kotle bude 

řešen v rámci rozp. změn rozpočtu města. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

 



usnesení    Usnesení RM č. 129/2010 

Valná hromada nesouhlasí s úhradou faktury za výměnu světelných zdrojů ve svítidlech  

na zdroje o spotřebě 35W.  

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Finanční záležitosti 

Finanční plány obchodních společností Turnov, s. r. o. 

usnesení    Usnesení RM č.  130/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2010 pro Technické 

sluţby Turnov, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 131/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2010 pro Kulturní 

centrum Turnov, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 132/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2010 pro Městskou 

sportovní Turnov, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 133/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2010 pro 

Panochovu nemocnici Turnov, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 134/2010 

Rada města Turnov v působnosti valné hromady schvaluje finanční plán na rok 2010 pro Nempru, 

s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 

usnesení    Usnesení RM č. 135/2010 

Rada města Turnov schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací a jejich vypořádání 

za rok 2009 dle předloţeného návrhu s úpravou u ZSST - převod do fondu odměn 100 tis. a do 

rezervního fondu 309 700,61,- Kč. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Rozpočet PO, sledované ukazatele a limity objemu mzdových prostředků a pracovníků na rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 136/2010 

Rada města Turnov schvaluje rozpočty příspěvkových organizací a sledované ukazatele  

a limity na rok 2010 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

ZUŠ Turnov - převod z rezervního fondu do investičního fondu, pouţití investičního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 137/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí 

Českého ráje 5, okres Semily, převod 100 000,- Kč z rezervního fondu  

do investičního fondu dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 



usnesení    Usnesení RM č. 138/2010 

Rada města Turnov ukládá příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Turnov, náměstí 

Českého ráje 5, okres Semily, odvod z investičního fondu do výše 100 000,- Kč dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Limity Města Turnova a MP 

usnesení    Usnesení RM č. 139/2010 

RM schvaluje limit hrubých mezd, limit na občerstvení a dary na rok 2010 pro Město Turnov dle 

předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 140/2010 

RM schvaluje limit hrubých mezd a limit pracovních úvazků na rok 2010 pro Městskou policii 

Turnov dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 4/ ZSST  
 

Bod nebyl projednáván. 

 

K bodu č. 5/ Provozní záležitosti  

Prodej vozu 

usnesení    Usnesení RM č. 141/2010 

Rada města schvaluje prodej ojetého vozidla Škoda Superb s výchozí cenou dle odhadu, a to 

nejvyšší nabídce, a ukládá OVV zveřejnění prodeje. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Personální záležitosti   
Roční odměny pro ředitele škol a kulturních zařízení zřizovaných Městem Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 142/2010 

RM schvaluje výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov  

za rok 2009 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Odměny ved. odborů a taj za rok 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 143/2010 

RM bere na vědomí výši odměn ved. odborů a tajemníka MěÚ za rok 2009 dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Motivační odměna 

usnesení    Usnesení RM č. 144/2010 

RM schvaluje rozdělení motivační odměny za akci „Výměna oken SUPŠ- II. Etapa“ dle 

předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 7/ Ostatní  

Ţádost o povolení uţití městského znaku 

usnesení    Usnesení RM č. 145/2010 

RM ve smyslu § 5 a 123 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhovuje ţádosti společnosti AKTIV 95 

OPAVA, s. r. o. a povoluje uţití městského znaku v edici reklamních butonů  

v rámci sběratelské kolekce dle návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Dopravní výchova dětí předškolního věku 

usnesení    Usnesení RM č. 146/2010 

Rada města Turnova schvaluje pořádání akce : „Dopravní výchova dětí předškolního věku“  

s podporou grantového programu Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na 

pozemních komunikacích. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Návrh škodní a likvidační komise na vyřazení majetku v Městské knihovně Antonína Marka 

Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 147/2010 

RM souhlasí s vyřazením majetku dle uvedeného seznamu v celkové hodnotě 34 891,- Kč. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Vyřazování DDHM 

usnesení    Usnesení RM č. 148/2010 

RM schvaluje vyřazení HIM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, Ţiţkova 518, okr. Semily, 

511 01  Turnov (dle přílohy č. 1 a č. 2) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 149/2010 

RM schvaluje vyřazení HIM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, Ţiţkova 518, okr. Semily, 

511 01  Turnov (dle přílohy č. 2) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 150/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, Ţiţkova 518, okr. 

Semily, 511 01  Turnov (dle přílohy č. 2) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 151/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, Ţiţkova 518, okr. 

Semily, 511 01  Turnov (dle přílohy č. 2) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 152/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, Skálova 600, okres 

Semily, 511 01  Turnov (dle přílohy č. 3) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 153/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele  Základní školy Turnov, Skálova 600, 

okres Semily, 511 01  Turnov (dle přílohy č. 4) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 



usnesení    Usnesení RM č. 154/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, Turnov, 

okres Semily (dle přílohy č. 5) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 155/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, Turnov, 

okres Semily (dle přílohy č. 5) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č.  156/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, 

Turnov, okres Semily (dle přílohy č. 6) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 157/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitele Základní školy Turnov, 28. října 18, Turnov, 

okres Semily (dle přílohy č. 7) 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 158/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov, 28. října 757, okres 

Semily, dle návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 159/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, 

okres Semily, dle návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 160/2010 

RM schvaluje vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov, Bezručova 590, okres 

Semily, dle návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 161/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov-Mašov,  

U Školy 85, okres Semily, dle návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č.  162/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov,  

Zborovská 914, okres Semily, dle návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 163/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov,  

J. Palacha 1931, okres Semily, dle návrhu 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

 



usnesení    Usnesení RM č. 164/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Mateřské školy Turnov, Kosmonautů 

1640, okres Semily, dle návrhu  

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 165/2010 

RM bere na vědomí vyřazení DDHM dle ţádosti ředitelky Základní školy speciální  

a mateřské školy speciální Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace, dle 

návrhu.  

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

 

 

V Turnově dne 15. března 2010 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Aleš Hozdecký 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 
 


