
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 25. října 2010 

 
 
 

1. KCT, s. r. o. - VH     MgA. Hajn  10.00 - 10.30  

- předání agendy jednatelů    Mgr. Blaţková  

- zpráva o hospodaření do 30. 9. 2010 

 

2. Majetkové záleţitosti    Ing. Pekař  10.30 - 11.30 

- dopravní terminál     L. Těhníková 

- věcná břemena     PhDr. Maierová    

- bytové zóny - směna pozemků 

- ČJ - ul. Jeronýmova - informace 

 

3. Správní odbor     Z. Hovorka  11.30 - 11.35 

- VŘ - dodávka sirény 

 

4. Projekt  EU - OVV     J. Zárybnický  11.35 - 11.45 

- výsledek VŘ 

 

5. Finanční problematika    Bc. Staňková  11.45 - 12.00 

- PO - odpisové plány, pouţití rezerv. fondů 

 

 

6. Ostatní         12.00 - 12.15 

 

 

        PhDr. Hana Maierová 

        starostka 

 

 

K bodu č. 1/ KCT, s. r. o. - VH  

Předání agendy jednatelů 

usnesení    Usnesení RM č. 552/2010 

RM ve funkci valné hromady KCT, s. r. o. bere na vědomí předávací protokol ve věci předání 

agendy mezi předchozí jednatelkou Mgr. Evou Blaţkovou a současným jednatelem MgA. Lukášem 

Hajnem. 

(Hlasování: 7/0/0)   

 

 

 



 

Zpráva o hospodaření do 30. 9. 2010 

usnesení    Usnesení RM č. 553/2010 

RM ve funkci valné hromady KCT, s. r. o. bere na vědomí zprávu o hospodaření za období leden aţ 

září 2010.  

(Hlasování: 7/0/0)  

 

K bodu č. 2/ Majetkové záležitosti  

Smlouva o věcném břemeni - uloţení dešťové kanalizace 

usnesení    Usnesení RM č. 554/2010 

RM schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s panem Milanem Málkem o uloţení a 

provozování dešťové kanalizace ve vlastnictví města na jeho pozemku č. p. 410/1, k. ú. Bukovina u 

Turnova. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Smlouva o věcném břemeni 

usnesení    Usnesení RM č. 555/2010 

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

o zřízení věcného břemene s Libereckým krajem na pozemku parc. č. 2013/1, k. ú. Turnov ve 

prospěch Města Turnova pro stavbu „Chodník - ulice Přepeřská Turnov“. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Mariánského náměstí a ulice 28.října Turnov 

usnesení    Usnesení RM č. 556/2010 

RM ukládá OSM rozšířit výběrové řízení na studii rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Mariánského 

náměstí a ulice 28. října po křiţovatku s ulicí Kinského o projektovou dokumentaci pro územní 

řízení a pro stavební povolení na ulici 28. října Turnov. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Oprava cesty na Louţek 

usnesení    Usnesení RM č. 557/2010 

RM schvaluje uzavření dodatku s firmou Eurovia CS, a. s., Liberec dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Směna pozemků v bytové zóně Hruštice – Károvsko, manţelé Šálkovi 

usnesení    Usnesení RM č. 558/2010 

RM ruší usnesení č. 171/2008. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 559/2010 

RM doporučuje ZM schválení upravené směny pozemků s manţeli Šálkovými dle předloţeného 

materiálu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 560/2010 

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3/12 městem skutečně vynaloţených nákladů od manţelů 

Šálkových na výstavbu sítí (vodovod, kanalizace a plyn) v úseku od křiţovatky ul. Na Piavě a 

páteřní komunikace po křiţovatku ulic prodlouţení ulice Pod Zelenou cestou. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



usnesení    Usnesení RM č. 561/2010 

RM ukládá vedení města a OSM projednat výši příspěvku na výstavbu komunikace s manţeli 

Šálkovými a ukládá OSM projednat a předloţit RM ke schválení návrh smlouvy o tomto finančním 

příspěvku. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Čistá Jizera – Jeronýmova ul. 

usnesení    Usnesení RM č. 562/2010 

RM schvaluje navrhovanou opravu povrchů v ulici Jeronýmova dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Dopravní terminál – I. etapa 

usnesení    Usnesení RM č. 563/2010 

RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo se společností EUROMONT GROUP, a. s. na 

realizaci stavby „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ v předloţeném znění. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 564/2010 

RM schvaluje náklady spojené s přerušením a zastavením stavby „Integrovaný terminál veřejné 

dopravy Turnov – I.etapa“ v max. výši 3,1 mil.Kč vč. DPH a vyfakturované práce ve výši 2 773 

604,- Kč vč. DPH ve prospěch společnosti EUROMONT GROUP, a. s. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 565/2010 

 RM ukládá  OSM zpracovat ţádost pro Regionální radu NUTS II severovýchod o prodlouţení 

termínu realizace  projektu a pověřuje starostku jednáním v této záleţitosti. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Dopravní terminál – II. etapa 

usnesení    Usnesení RM č. 566/2010 

RM bere na vědomí informace projednávání nájemní smlouvy s Českými drahami pro projekt 

„Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – II. etapa“ a ukládá starostce města předloţit 

konečné znění smlouvy a další informace o tomto projektu na jednání ZM. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 3/ Správní odbor  

Výběrové řízení - elektronická siréna  

usnesení    Usnesení RM č. 567/2010 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele technologie elektronických sirén a pověřuje 

odbor správní jeho realizací v případě schválení potřebných financí v rozpočtu na r. 2011. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 568/2010 

RM jmenuje výběrovou komisi na dodavatele technologie elektronických sirén ve sloţení Zdeněk 

Hovorka, Ing. Zdeněk Fišer, Arnošt Černý, Ing. Jaromír Pekař. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

  



K bodu č. 4/ Projekt  EU - OVV  
Výsledek VŘ  

usnesení    Usnesení RM č. 569/2010 

RM schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování Analýzy procesů a tvorby a implementace 

procesních map úřadu v rámci projektu "Zvýšení kvality řízení MÚ Turnov" a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy s firmou ATTN Consulting, spol. s r. o. za cenu 957 820,- Kč, vč. DPH. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 5/ Finanční problematika   

Ţádost i o úpravu rozpočtu na rok 2010 a pouţití rezervního fondu 

usnesení    Usnesení RM č. 570/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, 

okres Semily změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 571/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres 

Semily doplnění odpisového plánu na rok 2010 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 572/2010 

Rada města Turnov ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres 

Semily odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši 22 000,- Kč. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 573/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres 

Semily pouţití rezervního fondu do výše 350 000,- Kč dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 574/2010 

Rada města Turnov schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, okres 

Semily změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Ostatní         

Výsledek výběrové řízení na dodávku stavebních prací na akci „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti 

Dolánek u Turnova 

usnesení    Usnesení RM č. 575/2010 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Nowastav, 

a. s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, na realizaci akce „Úprava údolní nivy Jizery v oblasti Dolánek 

u Turnova“ za cenu 4 438 685,- Kč včetně DPH a zároveň a ukládá OŢP předloţit smlouvu o dílo 

na příští jednání RM. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

V Turnově dne 1. listopadu 2010 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová      Aleš Hozdecký 

starostka města Turnova     místostarosta města Turnova 


