
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 13. září 2010 

 
 

1. Studie knihovny     Mgr. Broţ   10.00 - 10.45 

- prezentace ověřovací studie    D. Karpíšek   

       Mgr. Štrincl 

 

2.Přestavba ZŠ Mašov      L. Těhníková   10.45- 11.30 

- představení studie     Mgr. Broţ 

   

3.Majetkové záleţitosti    L. Těhníková   11.30 - 13.00 

- Čistá Jizera- zpráva 

- výběrová řízení  

- parkoviště u nemocnice - smlouva 

- projekt rekonstrukce DPS Výšinka 

-  prodeje pozemků 

-  věcná břemena -45min  

 

4. MTT, s.r.o. - VH     Ing. Konopka   13.00 - 13.15 

- cena tepla 

 

5a. KCT, s.r.o. - VH     Ing. Chlupová   13.15 - 13.25 

- smlouva o výkonu funkce jednatele 

5b.Hodnocení ředitelů ZŠ    Ing. Chlupová 

 

6. NEMPRA, s.r.o. - VH    p. Pokorný   13.25 - 13.30 

- oprava výtahu -VŘ(komise) 

 

7. Projekty OVV     J. Zárybnický   13.30 - 13.45 

- strukturovaná kabeláţ-výsledek VŘ 

- činnost MěÚ-projekt- VŘ na aktivitu č. 3  

 

8. Územní plánování     RNDr. Varga   13.45 - 13.55 

-výjimka ze stavební uzávěry 

 

9. Ostatní          13.55 - 14.00  

  



  

Po skončení jednání RM ve 14.00 hod: 

Přejezd na hrad Valdštejn - prezentace proběhlých rekonstrukčních prací a plán na další období 

 

 

     PhDr. Hana Maierová 

     starostka 

 

 

 

K bodu č. 1/ Studie knihovny   

Vize nové knihovny/ SVČDM 

usnesení    Usnesení RM č. 448/2010 

RM projednala ověřovací studii řešení víceúčelového objektu pro potřeby SVČDM a MKAMT a v 

termínu do konce října ukládá OSM ve spolupráci OŠKS připravit zadání podmínek výzvy na 

zpracování architektonického návrhu (studie) a podat informace o budoucích moţnostech 

financování stavby. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 2/ Přestavba ZŠ Mašov     

Informace o projektové přípravě rekonstrukce ZŠ Mašov 

usnesení    Usnesení RM č. 449/2010 

RM doporučuje ZM schválit předloţenou studii jako prvou část projekčního řešení připravované 

rekonstrukce Základní školy Turnov Mašov a ukládá OSM předloţit na jednání ZM v září. 

(Hlasování: 9/0/0) 

   

K bodu č. 3/ Majetkové záležitosti  
Čistá Jizera – plán pro rok 2010 - 2011 

usnesení    Usnesení RM č. 450/2010 

RM bere na vědomí předloţenou zprávu o průběhu staveb a jejich financování v rámci akce „Čistá 

Jizera" a ukládá OSM předloţit zprávu k projednání na ZM společně se zprávou VHS v září 2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Smlouva o poskytnutí dotace „Turnov - Nudvojovice - prodlouţení kanalizace ke 2 RD“ 

usnesení    Usnesení RM č. 451/2010 

RM schvaluje podepsání smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 150 000,- Kč na 

kanalizační přípojku pro nemovitosti č. p. 1301 a 1300 v Nudvojovicích. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

VŘ na dodavatele stavby „Rekonstrukce lávky ev. č. 013, Turnov“ 

usnesení    Usnesení RM č. 452/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Firesta - 

Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno na realizaci stavby „Rekonstrukce lávky pro pěší ev. č. 013 v 

Turnově“ za cenu 539 897,- Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

  



VŘ na dodavatele stavby „Oprava cesty na Louţek“ 

usnesení    Usnesení RM č. 453/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Eurovia CS, 

a. s., Londýnská 564, Liberec na realizaci stavby „Oprava cesty na Louţek“ za cenu 2 683 516,- Kč 

včetně DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

VŘ na dodavatele „VO Bukovina“ 

usnesení    Usnesení RM č. 454/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče TST, s. r. o. 

na realizaci stavby „Bukovina u Turnova - veřejné osvětlení“ za cenu včetně DPH  

937 906,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

VŘ na dodavatele stavby „Výtlačný vodovod Károvsko“ 

usnesení    Usnesení RM č. 455/2010 

RM bere na vědomí výsledek VŘ zajišťovaného VHS Turnov, s. r. o. na realizaci projektu 

„Výtlačný vodovod + zásobní vodovod Károvsko“, a to výběr nejvhodnější nabídky uchazeče 

Dvořák Lubomír, Havlíčkův Brod za cenu 3 672 986,- Kč bez DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Parkování u nemocnice 

usnesení    Usnesení RM č. 456/2010 

RM schvaluje posunutí termínu realizace stavby „Parkování u nemocnice, Turnov“od 04/2011 do 

06/2011. Stavbu bude realizovat dle usnesení RM 431/2010 firma K+N stavební společnost, s. r. o., 

Na Vrtálně 84, Pardubice za nabídnutou cenu 1 394 346,-Kč vč. DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 457/2010 

RM ukládá OSM zařadit stavbu „Parkování u nemocnice“ do rozpočtu roku 2011. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Regenerace panelového sídliště u nádraţí – výběr projektanta 

usnesení    Usnesení RM č. 458/2010 

RM projednala problematiku zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

akce „Regenerace panelového sídliště u nádraţí“, souhlasí s výjimkou z vnitřní směrnice a 

schvaluje za zpracovatele dokumentace pro stavební povolení firmu Projektservis Jičín, s. r. o. za 

cenu 460 116,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Maškova zahrada 

usnesení    Usnesení RM č. 459/2010 

RM ruší usnesení č. 254 a 255/2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 460/2010 

RM bere na vědomí výsledky jednání ve věci studie dopravního napojení areálu Maškovy zahrady a 

v této souvislosti ukládá OSM poţádat o prodlouţení územního rozhodnutí. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

  



Rekonstrukce panelového domu čp. 1897 Granátová Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 461/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby domu čp. 1897 - výměna oken a 

balkonových sestav včetně balkónů domu čp. 1897 Granátová Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 462/2010 

RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve sloţení Ing. M. Šmiraus, M. Šnajdr, Bc. J. Cimbál, 

L. Těhníková, J. Vocásek. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 463/2010 

RM ukládá OSM zařadit do návrhu rozpočtu 2011 mimořádnou dotaci Fondu na obnovu a výstavbu 

bytového fondu ve výši 5 mil. Kč na řešení rekonstrukce domu čp. 1897 Granátová, Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Prodej pozemků p. č. 1660/14 a 1660/17 v k. ú. Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 464/2010 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. č. 1660/14 a p. č.1660/17 v k. ú. Turnov bytovému 

druţstvu Výšinka za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Pronájem pozemku na zařízení staveniště 

usnesení    Usnesení RM č. 465/2010 

RM schvaluje pronájem pozemku firmě K+N stavební společnost, s. r. o., Na Vrtálně 84, 530 03 

Pardubice na část pozemků p. č. 3502/1, 3502/2 a 3498/1, k. ú. Turnov o celkové výměře 1000 m2 

za cenu 40,- Kč/ m2/ rok na dobu určitou a to do 12. 11. 2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Prodlouţení pronájmu pozemku – ZIKUDA – vodohospodářské stavby, spol. s r. o. 

usnesení    Usnesení RM č. 466/2010 

RM schvaluje prodlouţení smlouvy o pronájmu pozemku s firmou ZIKUDA – vodohospodářské 

stavby spol. s r. o., Nudvojovická 2103, Turnov na pozemky p. č. 702/3, 702/1 a 708/1, vše k. ú. 

Daliměřice o celkové výměře 51 500 m2 za celkové roční nájemné 100 000,- Kč do 31. 12. 2012 s 

moţností ukončení smlouvy dohodou v šestiměsíční výpovědní lhůtě. RM ukládá OSM zpracovat 

dodatek smlouvy o konečné úpravě terénu dle projektu č. 06109. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Smlouva o pronájmu vodních nádrţí 

usnesení    Usnesení RM č. 467/2010 

RM schvaluje smlouvu o pronájmu vodních nádrţí na pozemku pč. 767/2, k. ú. Daliměřice s 

Českým rybářským svazem, místní organizace Turnov, Kinského 383 a souhlasí s jejím podpisem 

starostkou města. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Aktualizace cen k uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Města 

Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 468/2010 

RM schvaluje orientační ceník jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích ve 

vlastnictví města dle návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 



Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Mašov p. č. 175/2, kabelové vedení 1 kV“ 

usnesení    Usnesení RM č. 469/2010 

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

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

pozemku parc. č. 1311, k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou 

„Turnov, Mašov, pč. 172/5, kabel 1 kV“ v délce cca 90 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úhradu ve výši 400,- Kč/ bm v území malých sídel a 100,- Kč/ bm pro pěstební 

plochy podle funkčního uspořádání území v územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, ul. Švermova čp. 623, kabel 1 kV“ 

usnesení    Usnesení RM č. 470/2010 

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

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

pozemcích parc. č. 743, 782, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou „Turnov, 

ul. Švermova čp. 623, kabel 1 kV“ v délce cca 60 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úhradu 400,- Kč/ bm v obytném území města podle funkčního uspořádání území v 

územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Sobotecká – kabelové vedení nn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 471/2010 

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

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

pozemcích parc. č. 1414/2, 1414/3 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčeného 

stavbou „Turnov, Sobotecká – kabelové vedení nn“ v délce cca 12 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, 

a. s. za jednorázovou úhradu 400,- Kč/ bm ve smíšeném území města podle funkčního uspořádání 

území v územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Nad Perchtou – kabel nn“ 

usnesení    Usnesení RM č. 472/2010 

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

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

pozemcích parc. č. 1860/1, 1860/2, k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Turnov, Nad Perchtou - kabel nn“ v délce cca 200 bm ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za 

jednorázovou úhradu 400,- Kč/ bm v obytném území města podle funkčního uspořádání území v 

územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Sdělovací vedení - optický kabel, propojení bytových domů 

sídliště Výšinka, Přepeřská a „u Nádraţí“ 

usnesení    Usnesení RM č. 473/2010 

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

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 40/1964 Sb. na pozemcích parc. č. 1986/1, 

1986/153, 2000/2, 2002/1, 1986/88, 1986/87 a 1986/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov 

dotčených stavbou „Sdělovací vedení - optický kabel, propojení bytových domů sídliště Přepeřská“ 

v celkové délce cca 300 bm ve prospěch společnosti ADV Computers, s. r. o., Liberec, za 

jednorázovou úhradu 120 000,- Kč + DPH (cca 300 bm x 400,- Kč/ bm + DPH v obytném území 

dle usnesení RM č. 468/2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 



usnesení    Usnesení RM č. 474/2010 

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

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 40/1964 Sb. na pozemcích parc.č. 1660/90, 1660/86, 

1660/54, 1660/75, 1660/76, 1660/80, 1660/70, 1660/66, 1660/85, 1660/59, 1660/38, 1660/35, 

1660/29, 1660/37, 1660/26, 1660/24, 1660/23, 1660/44, 1660/30, 1660/31,  1660/41, 1660/36, 

1660/38, 1659/9, 1658/2 a 1644/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov dotčených stavbou 

„Sdělovací vedení - optický kabel, propojení bytových domů sídliště Výšinka“ v celkové délce cca 

500 bm ve prospěch společnosti ADV Computers, s. r. o., Liberec, za jednorázovou úhradu 200 

000,- Kč + DPH (cca 500 bm x 400,-Kč/ bm + DPH v obytném území dle usnesení RM č. 

468/2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 475/2010 

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

o zřízení věcného břemene v souladu se zák. č. 40/1964 Sb. na pozemcích parc. č. 2646/1, 2600/1, 

2600/35, 2601/4, 2601/3, 2600/109, 2600/171, 2600/21, 2600/22, 2600/23 a 2638, , k. ú. Turnov ve 

vlastnictví města Turnov dotčených stavbou „Sdělovací vedení - optický kabel, propojení bytových 

domů sídliště „u Nádraţí“ v celkové délce cca 1120 bm ve prospěch společnosti ADV Computers, 

s. r. o., Liberec, za jednorázovou úhradu 448 000,- Kč + DPH (cca 1120 bm x 400,- Kč/ bm + DPH 

v obytném území dle usnesení RM č. 468/2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - Na Stebni - přeloţka plynovodu 

usnesení    Usnesení RM č. 476/2010 

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. 1561/2 v k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčených stavbou 

„Přeloţka STL plynovodu PE DN 63 v ulici Na Stebni“ ve prospěch RWE Distribuční sluţby, s. r. 

o. za celkovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Budoucí smlouva o uzavření věcného břemene - VO Bukovina 

usnesení    Usnesení RM č. 477/2010 

RM schvaluje uzavření budoucí smlouvy s Libereckým krajem o věcném břemeni ve prospěch 

Města Turnov v  souvislosti se stavbou veřejného osvětlení na Bukovině u Turnova. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Pronájem nebytových prostor v čp. 466, Skálova ul, Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 478/2010 

RM schvaluje pronájem nebytových  prostor v objektu čp. 466 Skálova o výměře 48 m2 za 800,- 

Kč/ m2/ rok za nájem a energie a sluţby spojené s nájmem pro společnost PC STORM Trutnov na 

dobu určitou od 1. 10. 2010 do 4. 11. 2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 4/ MTT, s. r. o. - VH  

Cena tepla 

usnesení    Usnesení RM č. 479/2010 

RM, jako valná hromada MTT, s. r. o. schvaluje cenu tepelné energie za období 9/2009 aţ 8/2010 

ve výši 529 Kč / GJ (bez DPH). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

  



usnesení    Usnesení RM č. 480/2010 

RM, jako valná hromada MTT, s. r. o. schvaluje plánovanou kalkulaci ceny tepelné energie 539,- 

Kč/ GJ za období 9/2010 aţ 8/2011., tj. ve stejné výši  jako v minulém období. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 5/ KCT, s. r. o. - VH    

Smlouva o výkonu funkce jednatele KCT, s. r. o. 

usnesení    Usnesení RM č. 481/2010 

RM v působnosti valné hromady společnosti KCT, s. r. o. schvaluje smlouvu o výkonu funkce 

jednatele s panem MgA. Lukášem Hajnem s účinností od 1. 10. 2010. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Hodnocení ředitele Základní školy, Ţiţkova 518, Turnov, okres Semily 

usnesení    Usnesení RM č. 482/2010 

RM bere na vědomí hodnocení po čtyřech letech Mgr. Ivo Filipa ve funkci ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola, Ţiţkova 518, Turnov, okres Semily. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Hodnocení ředitele Základní školy speciální a Mateřská škola speciální, Kosmonautů 1641, Turnov, 

okres Semily 

usnesení    Usnesení RM č. 483/2010 

RM bere na vědomí hodnocení po čtyřech letech Bc. Dagmar Rakoušové ve funkci ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola spaciální a Mateřská škola speciální, Kosmonautů 1641, 

Turnov, okres Semily. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 6/ NEMPRA, s. r. o. - VH  

usnesení    Usnesení RM č. 484/2010 

RM v působnosti valné hromady NEMPRA, s. r. o. schvaluje - výběrovou komisi na Generální 

opravu výtahu v prádelně NEMPRY, s. r. o. ve sloţení: J. Šimková, M.Sedlák, J. Kobosil, Ing.  

Pekař, M. Pokorný. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 7/ Projekty OVV    

usnesení    Usnesení RM č. 485/2010 

Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku strukturované kabeláţe a prvků 

počítačové sítě v objektu MěÚ Turnov, A. Dvořáka 335 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s 

firmou Telmo, spol. s r. o. za cenu 1 325 263,- Kč, vč. DPH. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Projekty OVV – Schválení vyhlášení výběrového řízení v rámci projektu OPLZZ 

usnesení    Usnesení RM č. 486/2010 

RM schvaluje vyhlášení VŘ na zpracování klíčové aktivity 003 - Vzdělávání v rámci projektu 

Zvýšení kvality řízení MěÚ Turnov a zároveň schvaluje komisi ve sloţení: J. Zárybnický, Ing. 

Šmiraus, J. Chodaničová, Bc. Staňková, M. Kořínek, Ing. Chlupová. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

  



K bodu č. 8/ Územní plánování    

Výjimka ze stavební uzávěry 

usnesení    Usnesení RM č. 487/2010 

RM rozhodla o udělení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře dle předloţeného návrhu, 

kterým se vyjímá ze stavební uzávěry na území obytné zóny Daliměřice část pozemku p. č. 695/94 

v k. ú. Daliměřice pro pojistkovou skříňku za předpokladu, ţe bude umístěna mimo navrhovanou 

komunikaci dle Územní studie obytné zóny Daliměřice – viz. příloha 5). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 9/ Ostatní        

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

Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 488/2010 

RM souhlasí s vyřazením majetku dle uvedeného seznamu v celkové hodnotě 19 578,- Kč a jeho 

bezúplatným převodem na SVČMD. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Škodní a likvidační komise 

usnesení    Usnesení RM č. 489/2010 

RM schvaluje vyřazení nefunkční, poškozené a zastaralé techniky dle návrhu likvidací. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 490/2010 

RM bere na vědomí informaci o vyřazení DDHM a POE dle návrhu likvidací. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 491/2010 

RM schvaluje v návaznosti na usnesení RM č. 183/2010 vyřazení nemovitého majetku, povrchu 

MONDA, na atletickém stadionu dle návrhu škodní a likvidační komise ze dne 6. 9. 2010 a ukládá 

OSM toto vyřazení zajistit. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 492/2010 

RM bere na vědomí informaci o vyřazení poškozeného zboţí dle návrhu likvidací a schvaluje 

odepsat vzniklou škodu ve výši 2 000,- Kč k tíţi města. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 493/2010 

RM schvaluje vyřazení předmětů likvidací odbornou firmou TST, s. r. o. Peněţní obnos poloţek 

1280, 1285, 1299, 1319, 1324 a 1329 vloţit na účet Města Turnov. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova - výzva k podání nabídky a zadávací 

dokumentace 

usnesení    Usnesení RM č. 494/2010 

RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu pro výběrové řízení na dodávku stavebních prací na 

akci „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek u Turnova“ a souhlasí s jejich podpisem 

starostkou města. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

  



Ţádost o udělení výjimky při umístění do DD Pohoda 

usnesení    Usnesení RM č. 495/2010 

RM schvaluje udělení výjimky z cílové skupiny při umisťování osob do Domova důchodců Pohoda  

dle návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

PNT, s. r. o. - VH 

usnesení    Usnesení RM č. 496/2010 

RM ve funkci VH PNT, s. r. o. schvaluje uzavření smlouvy na generální opravu kompresorové 

stanice s firmou, kterou komise (ve sloţení Ing. Tomáš Sláma, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Jaromír 

Pekař, Bc. Eva Krejčí, M. Sedlák, M. Pokorný) vybrala, tj. MZ Liberec, a. s. U Nisy 362/6, Liberec, 

za cenu 1 957 938,- Kč bez DPH. 

 

V Turnově dne 20. září 2010 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Aleš Hozdecký 

starostka města Turnov      místostarosta města Turnov 
 


