
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 7. března 2011 

 
 

1. Dopravní opatření    Bc. Vaňátko   10.00 - 10.30 

- zvýšení bezpečnosti chodců 

 

2. Záleţitosti OŠKS    PhDr. Maierová  10.30 - 10.45 

- památková péče - fotbalová tribuna Mgr. Broţ 

- ostatní (splátkový kalendář, Valdštejn) 

 

3. PNT, s. r. o. - VH    Ing. Pekař   10.45 - 11.15 

- plnění usnesení ZM    Ing. Sláma 

- aktuální informace 

 

4. Finanční záleţitosti    Ing. Pekař   11.15 - 12.00 

- PO - hospodaření 2010,   Bc. Staňková  

 rozpočty  2011,  ukazatele a limity, 

 pouţití rezervního fondu  

- s. r. o.- finanční plány na rok 2011  

- limity Města Turnova a MP  

 

5. Majetkové záleţitosti   PhDr. Maierová  12.00 - 12.45 

- pronájmy a prodeje    L. Těhníková 

- výběrové řízení 

- rozpočet bytového fondu 

- věcná břemena  

 

6. Rozpočet OŢP    Mgr. Špetlík   12.45 - 13.00 

- rozpis akcí pro r. 2011 

 

7. Poţární ochrana    Ing. Pekař   13.00 - 13.15 

- poţární vozidlo     Z. Hovorka 

  jednotky města 

 

8. Výpočetní technika    Ing. Šmiraus   13.15 - 13.30 

- VŘ na nákup     J. Zárybnický 

 

9. Personální záleţitosti   Ing. Šmiraus   13.30 - 14.00 

- hodnocení vedoucích a ředitelů  Ing. Chlupová  

- prioritní úkoly na r. 2011 

 



10. Oblast sociální    Ing. Pekař    14.00 - 14.10 

- vyřazení majetku ZSST a DC  Mgr. Kocourová 

 

11. Městská policie    Ing. Pekař   14.10 - 14.20 

- ukončení realizace digitální sítě  L. Trucka   

 

12. ostatní         14. 20 - 14.30 

 

 

PhDr. Maierová, starostka 

 

 

K bodu č. 1/ Dopravní opatření   

Ţádost škol a PRAGMAPOL v. o. s o provedení dopravního opatření v Ţiţkově ulici 

   Usnesení RM č. 73/2011 

RM projednala ţádost uvedených subjektů o provedení dopravních opatření v ulicích Husova a 

Ţiţkova a ukládá OSM informovat o dopravních opatřeních navrhovaných v konečné podobě 

komunikace. RM na základě projednaného podnětu ukládá OSM podat ţádost na OD o provedení 

moţných dopravních opatřeních (v některých případech dočasných - sníţení rychlosti, provizorní 

přechody, umístění kontrolního radaru). Zároveň RM ukládá Ing. Pekařovi zajistit měření rychlosti 

ze strany MP v dané lokalitě. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Zvýšení bezpečnosti chodců na náměstí Českého ráje v Turnově 

   Usnesení RM č. 74/2011 

RM schvaluje záměr navrhovaných opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení plynulosti 

silničního provozu na náměstí Českého ráje v Turnově dle předloţené studie zpracované Ing. 

Jaroslavem Wolfem a ukládá OD předloţit k projednání v ZM v březnu.  

(Hlasování: 8/0/1) 

 

K bodu č. 2/ Záležitosti OŠKS   

Památková péče - fotbalová tribuna 

 

Bod byl odloţen na další jednání RM. 

 

Smlouva o pronájmu nebytových prostor MKAMT (garáţe) 

   Usnesení RM č. 75/2011 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu garáţe u hlavní budovy MKAMT dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

Smlouva o pronájmu čajovny v prostorách MKAMT 

   Usnesení RM č. 76/2011 

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu čajovny v prostorách MKAMT dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

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

Turnov 

   Usnesení RM č. 77/2011 

RM souhlasí s vyřazením majetku dle uvedeného seznamu v celkové hodnotě 8 555,29,- Kč. 

(Hlasování: 9/0/0) 



 

Návrh výše vstupného na hrad Valdštejn pro rok 2011 

   Usnesení RM č. 78/2011 

RM schvaluje výši vstupného pro hrad Valdštejn dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 79/2011 

RM ukládá p. Jurášové předloţit zprávu o činnosti a plán činnosti vč. návrhu strategie prezentace 

hradu Valdštejna  na r. 2011 i další období na jednání RM v dubnu. 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

K bodu č. 3/ PNT, s. r. o. - VH   

   Usnesení RM č. 80/2011 

RM zavázána usnesením  ZM č. 44/2011 ze dne 24. 2. 2011 přijímá  toto usnesení: RM v 

působnosti valné hromady PNT, s. r. o. ukládá jednateli zabezpečit provoz kompletního 

gynekologicko - porodnického oddělení (tj. včetně porodnice) po 1. březnu 2011 a zároveň provést 

opatření k dlouhodobé stabilizaci tohoto oddělení.  

(Hlasování: 6/0/2) 

 

   Usnesení RM č. 81/2011 

RM ve funkci VH Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o. bere na vědomí informace o současné 

situaci, zejména o  dočasném přerušení provozu porodnice vč. vyuţití prostor, dále o výpovědi 

podané  ze strany všech lékařů gyn. - por. oddělení (dne 28. 2. 2011) a části zdravotních sester 

(tohoto odd. i novorozeneckého oddělení). S ohledem na tuto novou skutečnost ukládá RM jednateli 

i  nadále se snaţit zajistit alespoň provoz gyn. odd. a ambulancí.  

(Hlasování: 6/0/2) 

 

K bodu č. 4/ Finanční záležitosti   

Vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 

   Usnesení RM č. 82/2011 

RM schvaluje vypořádání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 dle 

předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Rozpočet PO na rok 2011, ukazatele a limity 

   Usnesení RM č. 83/2011 

RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací, sledované ukazatele a limity na rok 2011 dle 

předloţeného návrhu. RM ukládá předloţit plánované  úpravy rozpočtu přísp. organizací ZM v 

rámci návrhů rozp. opatření na jednání v září, max. říjnu t. r. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

PO ţádosti o pouţití rezervního fondu 

   Usnesení RM č. 84/2011 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Dětské centrum Turnov,Kosmonautů 1641, okres Semily 

pouţití rezervního fondu do výše 20 000,- Kč na opravu schodišťové plošiny dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

  



 

   Usnesení RM č. 85/2011 

RM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov, okres Semily 

pouţití rezervního fondu do výše 25 000,- Kč na nákup nového stolního počítače dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Finanční plány obchodních společností Turnov, s. r. o. na rok 2011 

   Usnesení RM č. 86/2011 

RM v působnosti valné hromady Technických sluţeb Turnov, s. r. o. schvaluje finanční plán na rok 

2011 pro Technické sluţby Turnov, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 87/2011 

RM v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r.o. schvaluje finanční plán na rok 

2011 pro Kulturní centrum Turnov, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 88/2011 

RM v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. schvaluje finanční plán na 

rok 2011 pro Panochovu nemocnici Turnov s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 89/2011 

RM v působnosti valné hromady společnosti Nempra, s. r. o. schvaluje finanční plán na rok 2011 

pro Nempru, s. r. o. dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Limity Města Turnov a MP 

   Usnesení RM č. 90/2011 

RM schvaluje limit hrubých mezd, limit na občerstvení a dary na rok 2011 pro Město Turnov dle 

předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 91/2011 

RM schvaluje limit hrubých mezd a limit pracovních úvazků na rok 2011 pro Městskou policii 

Turnov dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

 

K bodu č. 5/ Majetkové záležitosti  

Pronájem části pozemku p. č. 1940/1 v k. ú. Turnov 

   Usnesení RM č. 92/2011 

RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1940/1 v k. ú.Turnov o výměře cca 8 m2 za cenu 50,- 

Kč/ m2/ rok firmě Pekařství Šumava group a. s. na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Prodej části pozemku p. č. 1663/9 v k. ú. Turnov 

   Usnesení RM č. 93/2011 

RM doporučuje ZM schválit odprodej části pozemku p. č. 1663/9 v k. ú. Turnov pro ČEZ 

Distribuce a. s. pro vybudování trafostanice za cenu 1 500,- Kč/ m2 Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 



 

Prodej buněk 

   Usnesení RM č. 94/2011 

RM schvaluje prodej 2 ks buněk panu Vojtěchu Vondrákovi za celkovou částku 2 000,- Kč. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Schválení vypsání výběrového řízení chodník Alej Legií, Turnov 

   Usnesení RM č. 95/2011 

RM schvaluje vypsání výběrového na dodavatele stavby „Chodník Alej Legií Turnov“ a jmenuje 

hodnotící komisi ve sloţení: PhDr. Hana Maierová, Mgr. Otakar Špetlík, Petra Dubská, Jiří 

Vocásek, Ing. Anna Holasová. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

„Turnov, veřejné osvětlení ulic Zd. Nejedlého, Fr. Kavana, Na Vyhlídce, Karla Vika, Lidická“ 

   Usnesení RM č. 96/2011 

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku uchazeče Dehes 

Turnov na realizaci stavby „Veřejné osvětlení vulic Zd. Nejedlého, Fr. Kavana, Na Vyhlídce, Karla 

Vika, Lidická“ za cenu včetně DPH 1 515 537,60,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Schválení druhého uchazeče z výběrového řízení na zajištění lůţkového výtahu v Domově 

důchodců Pohoda, ul. 28. října 

   Usnesení RM č. 97/2011 

RM ruší usnesení RM č. 525/2010 ze dne 11. 10. 2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 98/2011 

RM schvaluje na základě výsledků výběrového řízení a z důvodu odstoupení vítězného uchazeče 

druhou nejvhodnější nabídku uchazeče DYNAST s. r. o. na zřízení lůţkového výtahu v Domově 

důchodců Pohoda za cenu včetně DPH 3 152 192,- Kč. Za podmínky vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z MPSV ukládá starostce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

VČP Net - smlouva o finanční spolupráci 

   Usnesení RM č. 99/2011 

RM schvaluje podepsání Smlouvy o spolupráci při výstavbě v ulici Zborovská v Turnově s firmou 

VČP Net, s. r. o. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Návrh čerpání fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2011 

   Usnesení RM č. 100/2011 

RM schvaluje čerpání Fondu pro obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova pro rok 2011 

dle návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

  



 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Pelešany – smyčka nn pro RD Knéř“ 

   Usnesení RM č. 101/2011 

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 p. č. 1313/2 k. ú. Mašov u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou 

„Turnov, Pelešany - smyčka nn pro RD Knéř“ v délce cca 7 bm ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. za 

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

plánu + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Bukovina – knn (přípojka) pro p. p. č. 17“ 

   Usnesení RM č. 102/2011 

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 p. č. 17 k. ú. Bukovina u Turnova ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou 

„Turnov, Bukovina - knn (přípojka) pro p. p. č. 17“ v délce cca 1 bm ve prospěch ČEZ Distribuce a. 

s. za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Turnov, Jiráskova ul. vývod z TS SN0829 Slávie“ 

   Usnesení RM č. 103/2011 

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 p. č. 447, 475 a 463/2 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou 

„Turnov, Jiráskova ul. vývod z TS SN 0829 Slávie“ v délce cca 19 bm ve prospěch ČEZ Distribuce 

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

územním plánu + DPH. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – dodatek smlouvy 

   Usnesení RM č. 104/2011 

RM schvaluje podepsání dodatku č.1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene OLP/630/2010 na 

vybudování a provozování stavby „Turnov - chodník pro pěší a vedení veřejného osvětlení na p. p. 

č. 3875/1, k. ú. Turnov, v ulici Alej Legií“. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Udělení výjimky za zřízení věcného břemene 

   Usnesení RM č. 105/2011 

RM ruší usnesení č. 638/2010, 640/2010 a 642/2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 106/2011 

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. 962 k. ú. Daliměřice, 356/5, 796, 797, 798, 799 k. ú. Bukovina u Turnova, 

439/1, 24/1, 379, 437, 438, 463/1, 465, 466, 675, 680 a stavební parc. č. 30/1 k. ú. Malý Rohozec ve 

vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Turnov, Vazovec, Malý Rohozec, Kobylka - kNN“, v 

délce cca 1539 bm ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. RM uděluje výjimku za jednorázovou úhradu 

věcného břemene ve výši 50,- Kč/ bm+ DPH v nezpevněném terénu a 100,- Kč + DPH ve 

zpevněných plochách. 

(Hlasování: 8/0/0) 



 

   Usnesení RM č. 107/2011 

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. 711/176, 711/181, 717/13, 717/15, 717/21, 951, 711/1, 699/1, 711/155, vše k. ú. 

Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Turnov, Daliměřice, ul.U lip - kNN, 

NN“, v délce cca 663 bm ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. RM uděluje výjimku za jednorázovou 

úhradu věcného břemene ve výši 50,- Kč/ bm+ DPH v nezpevněném terénu a 100,- Kč + DPH ve 

zpevněných plochách. 

(Hlasování: 8/0/0/) 

 

   Usnesení RM č. 108/2011 

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. 831/10, 831/21, 973, 972 a st. parc. č. 641 a 639, vše k. ú. Daliměřice u Turnova 

ve vlastnictví Města Turnov dotčeného stavbou „Turnov, Daliměřice, ul.Zahradní - kNN“, v délce 

cca 508 bm ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. RM uděluje výjimku za jednorázovou úhradu věcného 

břemene ve výši 50,- Kč/ bm+ DPH v nezpevněném terénu a 100,- Kč + DPH ve zpevněných 

plochách. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Dodatek č. 1 k Partnerské dohodě mezi Městem Turnov a ČD, a. s. 

   Usnesení RM č. 109/2011 

RM schvaluje předloţený Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 110/2011 

RM schvaluje sdělení Reg. radě o usnesení ZM č. 41/2011 ze dne 24. února 2011 dle předloţeného 

návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 6/ Rozpočet OŽP   

Rozpis akcí na r. 2011 

   Usnesení RM č. 111/2011 

RM schvaluje předloţený plán akcí OŢP na rok 2011. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 112/2011 

RM jmenuje náhradníky hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ 

a MŠ v Turnově“: Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Jiří Houţvička, Josef Kobosil, Ing. Jan Čihák, 

Ludmila Fejfarová, Stanislava Syrotiuková. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 113/2011 

RM jmenuje Stanislavu Syrotiukovou jako náhradníka hodnotící komise na veřejnou zakázku 

„Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech“. 

(Hlasování: 7/0/0) 

  



 

K bodu č. 7/ Požární ochrana   

Nákup poţárního vozidla-CAS 

   Usnesení RM č. 114/2011 

RM projednala potřebu cisternové automobilové stříkačky jako nutnou součást vybavení poţární 

jednotky obce z důvodu špatného technického stavu stavajícího automobilu, včetně finanční 

náročnosti této investice a nutnost vícezdrojového financování na její zajištění. Po zajištění příslibu 

mimoměstských finančních zdrojů alespoň na částečné pokrytí investice ukládá RM správnímu 

odboru předloţit záměr na jednání ZM. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 115/2011 

RM schvaluje podání ţádosti na investiční akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ z 

Fondu poţární ochrany Libereckého kraje na rok 2011. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 116/2011 

RM pověřuje pana Ing. Jaromíra Pekaře a pana Zdeňka Hovorku jednáním s firmami o poskytnutí 

sponzorských darů na investiční akci „Nákup cisternové automobilové stříkačky“ z důvodu její 

veřejné prospěšnosti a nezbytnosti a ukládá finančnímu odboru zřízení účtu k tomuto účelu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

  

K bodu č. 8/ VŘ počítače 

 

Nebylo přijato ţádné usnesení. 

 

K bodu č. 9/ Personální záležitosti   

Odměny ved. odborů a tajemníka za rok 2010 

   Usnesení RM č. 117/2011 

RM bere na vědomí výši odměn ved. odborů a tajemníka Měú za rok 2010 dle předloţeného 

podkladu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

   Usnesení RM č. 118/2011 

RM schvaluje hodnotící kriteria pro rok 2011 pro vedoucí odborů MěÚ, tajemníka  a velitele MP 

dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 7/0/0) 

 

Roční odměny pro ředitele škol, kulturních a sociálních zařízení zřizovaných Městem Turnov 

   Usnesení RM č. 119/2011 

RM schvaluje výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov za rok 

2010 dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

K bodu č. 10/ Oblast sociální    

Dětské centrum Turnov – vyřazení majetku 

   Usnesení RM č. 120/2011 

RM souhlasí s vyřazením majetku Dětského centra Turnov dle předloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

  



 

ZSST – vyřazení majetku 

   Usnesení RM č. 121/2011 

RM souhlasí s vyřazením majetku ZSST dle přeloţeného návrhu. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

K bodu č. 11/ Městská policie    

Ukončení realizace digitální sítě 

   Usnesení RM č. 122/2011 

RM bere na vědomí a bez připomínek zprávu o ukončení realizace radiové digitální sítě pro 

městskou policii v Turnově. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

K bodu č. 12/ Ostatní  

Valná hromada MST, s. r. o. - Souhlas vlastníka objektu se sídlem Městské sportovní Turnov, s. r. 

o. 

   Usnesení RM č. 123/2011 

RM Turnova v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o. souhlasí se sídlem 

Městské sportovní Turnov, s. r. o. v objektu Městského plaveckého bazénu Turnov, Jana Palacha 

804, 511 01 Turnov, jehoţ je Město Turnov výhradním vlastníkem. 

(Hlasování: 6/0/0) 

 

Studijní cesta Sdruţení hist. Sídel – ţádost o souhlas s účastí 

   Usnesení RM č. 124/2011 

RM souhlasí s účastí starostky na studijní cestě pořádané Sdruţením historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska. 

(Hlasování: 5/0/1) 

 

Členové sportovní komise 

   Usnesení RM č. 125/2011 

RM odvolává pana Syrotiuka ze sportovní komise  

(Hlasování: 6/0/0) 

 

 

 

V Turnově dne 14. března 2011 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová       Mgr. Otakar Špetlík 

starostka města Turnova      místostarosta města Turnova 
 


