
 

 
 

ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 27. června 2013 
 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovatelé: Ing. Pekař, Mgr. Špetlík 

Ověřovatelé: Ing. Soudský, E. Kordová 

Zapisovatelka: Bc. Tereza Stejskalová 

 

Přítomni: Š. Červinková, P. Dvořák, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, MUDr. Daniel 

Hodík MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., Karel Jiránek, Eva 

Kordová, Milan Kratochvíl, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina 

Pokorná, Jiří Rezler, Ing. Tomáš Sláma, MSc., Ing. Petr Soudský, doc. PhDr. Alena Svobodová, 

CSc., Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, Bc. Jan Ulrich, František 

Zikuda 

Nepřítomni: Mgr. Jaromír Frič, MUDr. Lumír Mitáček, Ing. Zdeněk Romany, 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné 

vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty. 

 

K bodu č. 1/Úvod 

Schválení programu 

 

Usnesení č.  121/2013 

Změny programu – Ing. Hocke: 

- vyjmutí bodu Doplnění zakládací listiny Městské teplárenské Turnov, s. r. o. 

- do bodu Ostatní doplnění Zprávy o Greenway Jizera 

(Hlasování:21/0/0) 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 2/Odpadové hospodářství 

Studie odpadového hospodářství pro město Turnov - SLEEKO, s. r. o. Praha 

Diskuze: Mgr. Pokorná, RNDr. Jarolímek, CSc., Ing. Tomsa, Ing. Hocke, PhDr. Maierová, I. 

Kunetka, Mgr. Špetlík, E. Kordová 

 

V diskuzi zaznělo: na základě dotazníkové kampaně zjistit: konkrétní množství separovaného 

odpadu z jednotlivých domácností, zjistit co třídí a co by ještě mohly třídit v případě zavedení 

motivačního systému, připravit model s předpokládaným průměrným odečtem cca 100,-Kč/ na 

jednoho občana Turnova, zohlednit rodiny, které principiálně nevytváří žádný odpad, přidat 

možnost odkládání s následným vážením pytlů se separovaným odpadem na sběrném dvoře, zařadit 

další tříděné komodity (hliník, zvlášť PET a ostatní plast), GPS systém s avizovaným sběrem, 

jednání s občany na samotách v zájmu minimalizace nákladů TS na svoz, chybí odborná 

oponentura studie, zkušenost z Lomnice nad Pop., Hrádku nad Nisou, komise pro životní prostředí 

neprojednala celou studii, ale jen její nehotovou část, pan Grund – umístění kontejnerů na Hruštici. 

 

Usnesení č.  122/2013 

ZM bere na vědomí materiál "Studie optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov" - 

zpracovaný firmou SLEEko - Ing. Zdenka Kotoulová. 

(Hlasování:24/0/0) 

 

Usnesení č.  123/2013 

ZM ukládá projednat koncepci odpadového hospodářství komisi pro ŽP a výsledek předložit k 

projednání na pracovním jednání ZM v měsíci září 

 (Hlasování:17/0/7) 

 

K bodu č. 3/Majetkové záležitosti 

Rozšíření parkování na sídlišti Výšinka 

Diskuze: Mgr. Pokorná, L. Těhníková, Ing. Pekař, Ing. Hocke, RNDr. Jarolímek, CSc., F. Zikuda 

 

V diskuzi zaznělo: nebylo projednáno s občany Perlové ul., zvážit parkování po jedné straně, 

klidová zóna, děti na kole, úprava schodiště, pokus o spolupráci mezi Městem a bytovými družstvy, 

osiky byly pokáceny v rámci vegetačního klidu. 

 

Usnesení č.  124/2013 

ZM bere na vědomí záměr realizace rozšíření parkovacích míst na sídlišti Výšinka v ulici 

Rubínová. 

(Hlasování:23/0/0) 

 

Usnesení č.  125/2013 

ZM bere na vědomí záměr realizace rozšíření parkovacích míst na sídlišti Výšinka v prostoru u 

kotelny sídliště Výšinka. 

(Hlasování:21/0/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy Turnov 

Diskuze: Ing. Hocke, PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík, T. Hudec, L. Těhníková, Ing. Soudský, Ing. 

Pekař 

 

V diskuzi zaznělo: porovnání s řešením mobilními toaletami TOI-TOI (nákup 40 tis. Kč, vývoz 2,5 

tis.Kč/týden, úklidové prostředky), zkušební doba pro obě strany do konce roku 

 

Usnesení č.  126/2013 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 350 tis. Kč/rok panu Janu Jandíkovi IČ 45525757 na 

provoz sociálního zázemí v budově čp. 2124 v ulici U Nádraží Turnov pro terminál veřejné 

dopravy v Turnově. 

(Hlasování:22/0/3) 

 

Prodej nemovitostí v roce 2013 - čp. 67, 68, Skálova ul., čp 256 ul. Tázlerova, Turnov 

Diskuze: RNDr. Jarolímek, CSc., Ing. Hocke, PhDr. Maierová 

 

V diskuzi zaznělo: nezlevňovat a počkat na lepší dobu, na druhou stranu plnění rozpočtu, objekty 

stojí údržbu. 

 

Usnesení č.  127/2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 153/2012. 

(Hlasování:14/0/8) 

 

Usnesení č.  128/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domů čp 67,68 Turnov s pozemky p.č. 528,529, k.ú. Turnov 

za min. kupní cenu 3 900 tis. Kč. 

(Hlasování:14/0/8) 

 

Usnesení č.  129/2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 11/2012. 

(Hlasování:14/0/8) 

 

Usnesení č.  130/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú. 

Turnov o celkové výměře 1204m2 za min. kupní cenu 1 900 tis. Kč.  

(Hlasování:14/0/8) 

 

Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 

Diskuze: Š. Červinková, RNDr. Jarolímek, CSc., Mgr. Špetlík, P. Dvořák, T. Hudec, I. Kunetka, 

Ing. Pekař, K. Jiránek 

 

V diskuzi zaznělo: rozhodně nezlevňovat, ale opravit a znovu pronajmout, náklady budou vysoké, 

prohlídka objektů Šetřilovska byla stanovena na čt 1. 8.2 013 od 16 hodin. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM schvaluje odložení projednání návrhu prodeje Šetřilovska na srpnové ZM po uskutečnění 

prohlídky objektu. 

(Hlasování:10/7/6) Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM ruší usnesení ZM č. 221/2012 

(Hlasování:13/8/2) Usnesení nebylo přijato. 



Usnesení č.  131/2013 

ZM ruší usnesení 221/2012 a  schvaluje vyhlásit záměr prodeje restaurace Šetřilovsko a 

souvisejících nemovitostí - p.p.č.2815 včetně stavby čp.389, p.p.č.2816 včetně stavby čp.904, p.p.č. 

2817 vyjma pozemek pod pomníkem, pozemek 2818/2 a  části pozemku p.č.2818/1 a 2818/3 vše v 

k.ú. Turnov o celkové výměre  pozemků  cca 2530 m za minimální cenu 3,5 mil. Kč s upřesněnými 

regulativy nového územního plánu. 

 (Hlasování:13/8/2) Usnesení nebylo přijato. 

 

Majetkové řešení pozemků - řadové garáže na sídlišti Přepeřská, Turnov 

 

Usnesení č.  132/2013 

ZM schvaluje majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně zastavěných 

řadou garáží na sídlišti Přepeřská ((první řada za domy u kotelny) směnnou smlouvou následně: 

-pozemek p.č. 1986/5, k.ú Turnov z vlastnictví města bude převeden do společného jmění manželů 

Jaroslava a Jany Jirmanových, Turnov 

-pozemek p.č. 1986/245, k.ú. Turnov z vlastnictví města bude převeden do společného jmění 

manželů Břetislava a Jany Tichých, Vyskeř  

-pozemek p.č. 1986/246, k.ú. Turnov z vlastnictví města bude převeden do vlastnictví pí. Marie 

Holečkové, Turnov 

-pozemky p.č. 1986/4 z vlastnictví manž. Jirmanových, Turnov, p.č. 1986/6 z vlastnictví manž. 

Tichých, Vyskeř  a p.č. 1986/12 z vlastnictví pí. Holečkové, Turnov, vše k.ú. Turnov budou 

převedeny do vlastnictví Města Turnov    

Cenu za rozdíl v celkové výměře pozemků ve výši 1 800,- Kč a veškeré náklady s převodem 

spojené uhradí majitelé garáží.    

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 4/Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012 dle dotazů zastupitelů  

Diskuze: T. Hudec, Ing. Pekař, Ing. Hocke, I. Kunetka, E. Kordová, PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík, 

Mgr. Pokorná, Ing. Soudský, ThMgr. Halama, MUDr. Hrubý, J. Rezler, P. Dovřák, MgA. Hajn, Š. 

Červinková, Mgr. Šulcová – TaPŠ Ilma, RNDr. Jarolímek, CSc.  

 

V diskuzi zaznělo: kultura není bohužel zisková, měli bychom zvážit provozování restaurace 

v modelu kavárny a catering KCT, s.r.o., předimenzovaná technologie kuchyně restaurace, budova 

z roku 2008 je vysoce energeticky náročná, ponaučení pro další stavby, jsou potřebné investice do 

stavby (restaurace, aby mohla být využívaná), přímé zadání kultury od RM, je nutno se k nákladům 

postavit čelem, Střelnice žije a není tedy prázdná, podpořit zabezpečení objektu Bio ráj, každý 

projekt KD Střelnice vznikal v nějaké době a postupně se měnil v souvislosti s reálností získat 

peníze z EU, na Bio ráj byly vloženy peníze do provozního příspěvku KCT (nedošlo k odečtu 

původního nájmu, ponížených energií, ….), je škoda, že pan Hajn odchází – obecně pochvala za 

dobrou práci, vystoupení paní Ilony Šulcové – TAPŠ (odsouhlaseno delší vystoupení na téma 

taneční na Střelnici, nedohoda s KCT, otázka práva na uzavření kontraktu s jiným subjektem?, aj.) 

 

Usnesení č.  133/2013 

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kulturního centra Turnov, s. r. o. z roku 2012 dle dotazů 

zastupitelů. 

(Hlasování:22/0/0) 

Usnesení č.  134/2013 

ZM schvaluje v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013: 

- navýšení příspěvku KCT s.r.o. na zajištění objektu Bio Ráj v roce 2013 o 194.000,- Kč a tuto 

částku zařadit na samostatný řádek v rozpočtu 2014, a to nad rámec běžné neinvestiční dotace. 

(Hlasování:18/1/4) 



Usnesení č.  135/2013 

ZM schvaluje v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013: 

- půjčku KCT s.r.o. ve výši 500 000,- Kč na dovybavení restauračního provozu Střelnice 

(Hlasování:22/0/1) 

 

Usnesení č.  136/2013 

ZM schvaluje v rámci rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013: 

- navýšení příspěvku KCT s.r.o. na zajištění kulturní činnosti v roce 2013 o 345.000,- Kč 

(Hlasování:17/0/6) 

 

K bodu č.  5/Příspěvky občanů 

Pan Karpíšek – otázka knihovny v objektu Střelnice, zatím pouze ve fázi úvah 

Paní Šulcová – rozhodně podporuje stavbu mobilních výškových úrovní na Střelnici 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

K bodu č. 6/Povodňová pomoc 

Pomoc obci Rudník 

 

Usnesení č.  137/2013 

ZM schvaluje finanční dar ve výši 250.000,- Kč obci Rudník, těžce postižené povodní. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

K bodu č. 7/Finanční záležitosti 

Výherní hrací automaty, regulace hazardu 

Diskuze: Mgr. Pokorná, I. Kunetka, Ing. Pekař, doc. PhDr. Svobodová, CSc., ThMgr. Halama, 

Mgr. Špetlík, Ing. Hocke, T. Hudec, J. Rezler, p. Mašina – občan, P. Dvořák. Š. Červinková 

 

Diskuze: úplný zákaz, máme to ve své kompetenci, každá kompletní prohibice může být 

problémem – otázka soukromých heren (klubové prostory bez přístupu městské policie, bez 

možnosti zdanění), příjem z loterií a heren je cca 6 mil. Kč, pan Vašina (gambler, který přijel až 

z Náchoda) – totální znehodnocení hodnot jednotlivce, závislost se vyvíjí velmi nenápadně,  

 

Usnesení č.  138/2013 

ZM schválilo tajné hlasování k tomuto bodu. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM Turnov schvaluje úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území Města 

Turnova k 31. 12. 2013. 

(Hlasování:8/7/5) Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č.  /2013 

ZM Turnov schvaluje úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území Města 

Turnova k 30. 6. 2013. 

 (Hlasování:7/6/6) Usnesení nebylo přijato. 

 

Usnesení č.  139/2013 

ZM schvaluje regulaci o omezení provozu loterií a jiných podobných her dle návrhu rady města a 

ukládá finančnímu odboru zajistit příslušné kroky k její realizaci. 

(Hlasování:15/3/2) 

 



Integrovaný informační systém EKO GINIS 

Diskuze: Mgr. Špetlík, Ing. Pekař, Ing. Hocke, doc. PhDr. Svobodová, CSc. 

 

V diskuzi zaznělo: EKO GINIS je určitou vyšší formou stávajícího systému Gordic, na nákup 

systému je schválena výjimka RM (jedná se o určitý specifický software), celkem bude stát přes 1 

mil.Kč vč. DPH, diametrálně se zlepší práce.  

 

Pro množství dat, s jakým město naší velikosti pracuje, totiž není stávající ekonomický systém po 

technologické stránce udržitelný a nadále použitelný. S tím souvisí i problematické rozšíření funkcí 

v závislosti na změnách legislativy nebo potřebách města. Jedná se pak o zakázkovou úpravu, 

kterou musíme plně hradit. Rovněž zautomatizování některých operací a procesů je v tomto 

systému prakticky nemožné. Změnu doporučila i kontrola z krajského úřadu. 

 

Zdůvodnění udělení výjimky: 

Jedná se o nákup unikátního software, který je využíván ve většině měst naší a vyšší velikosti. Je 

výborně hodnocen. Software navazuje na, v této době používaný, systém Gordic. Při zadání v 

otevřeném výběrovém řízení hrozí vysoké riziko, že nám bude nabídnut software s jinými 

funkcionalitami, těžko porovnatelnými nabídkami, nekompatibilitou s většinově užívaným 

softwarem. 

 

Usnesení č.  140/2013 

ZM bere na vědomí zprávu o dokončení poslední fáze rekonstrukce IT prostředí formou přechodu 

na informační systém EKO GINIS a ukládá finančnímu odboru zahrnout částky za dodávku a 

implementaci EKO GINIS do rozpočtu roku 2013 a 2014 (pro rok 2013 bude alokováno 450 tis. 

Kč). 

(Hlasování:16/0/1) 

 

Závěrečný účet města Turnov za rok 2012 

 

Usnesení č.  141/2013 

ZM schvaluje celoroční hospodaření města Turnov za rok 2012 bez výhrad. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Příspěvky cizím organizacím 

 

Usnesení č.  142/2013 

ZM schvaluje příspěvky cizím subjektům na rok 2013: 

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice o příspěvek na realizaci akce 120 

 let trvání spolku. (viz příloha). Náklady na oslavu 120 výročí konané 4. 5. 2013 v Daliměřicích 

dosáhly dle předložených materiálu SDH 45 538,- Kč. 

Návrh vedení města je poskytnout příspěvek ve výši 10 000 Kč. 

Žádost je od Mysliveckého sdružení Hlubočice o příspěvek na dětský tábor, jehož se účastní 

děti z Turnova. Této organizaci byl již z prostředků města poskytnut příspěvek v roce 2011 na 

stejný účel. 

Návrh vedení města je poskytnout příspěvek ve výši 3 000 Kč. 
(Hlasování:19/0/0) 

 

 

 

 

 

 



Návrh rozpočtového opatření na rok 2013 č. 1 

Diskuze: PhDr. Maierová 

 

Usnesení č.  143/2013 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2013 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 

299.578 tis. Kč, navýšením o 3856 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 288.185 tis. Kč, navýšením o 

3739 tis. Kč, a financování ve výši 11.393 tis. Kč snížením o 117 tis. Kč (dle přiložené tabulky 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2013). 

(Hlasování:19/0/0) 

 

VHS dodatek ke smlouvě o ručitelském závazku města 

 

Usnesení č.  144/2013 

ZM schvaluje znění Dodatky č. 2 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a 

bankou č. RD1/79/09/LCD ze dne 9.7. 2009 a pověřuje starostu města k jeho uzavření. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 8/ Kultura a sport 

Rozdělení příspěvků ze Sportovního fondu 

 

Usnesení č.  145/2013 

ZM  schvaluje  výši příspěvků ze Sportovního fondu  u těchto subjektů: 

 TJ Turnov, oddíl volejbalu, IČO: 15045528: „Seriál náborových turnajů mládeže“  

ve výši 3.000,-- Kč 

 TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, IČO: 15045528: „Pěkné prázdniny v Českém 

ráji – závod v orientačním běhu“ ve výši 10.000,-- Kč 

 TJ Turnov, oddíl házené, IČO: 15045528: „Mikulášský turnaj“ ve výši 3.000,-- Kč 

 TJ Turnov, IČO: 15045528: „Příměstský sportovní tábor“ ve výši 9.000,-- Kč 

 TJ Turnov, RSD Daliměřice, IČO: 15045528: „Daliměřický sportovní den“ ve výši 

3.000,-- Kč  

 Šachový klub Zikuda Turnov, IČO: 49295071: „Šachový turnaj – O turnovský 

granát“ ve výši 14.000,-- Kč 

 Šachový klub Zikuda Turnov, IČO: 49295071: „Šachový turnaj – O Rohozecký 

soudek“ ve výši 3.000,-- Kč 

 AC SYNER Turnov, IČO: 00527271: „Hruštice 2013 – běžecký závod“  

ve výši 10.000,-- Kč 

 AC SYNER Turnov, IČO: 00527271: „Atletické skotačení – soutěže pro rodiče a 

děti“ ve výši 3.000,-- Kč 

 AC SYNER Turnov, IČO: 00527271: „Dopoledne s dětskou atletikou při Memoriálu 

Ludvíka Daňka 2013 “ ve výši 2.000,-- Kč 

 

Usnesení č.  146/2013 
ZM schvaluje zamítnutí žádostí ze Sportovního fondu u těchto subjektů: 

 FK Pěnčín – Turnov, IČO: 26660385  : „Fotbalový turnaj na Slovensku“  

 Klub lyžařů Turnov, IČO: 15044840:  „Přírodní posilovna ve Struhách“ 

 TJ Turnov, oddíl boxu, IČO: 15045528: „ Příspěvek na boxerské vybavení“ 

 TJ Turnov, oddíl kickboxu, IČO: 15045528: „Příspěvek na kickboxerské vybavení“  

(Hlasování:19/0/0) 

 

 

 



Rozdělení prostředků z Památkového fondu 

 

Usnesení č.  147/2013 

ZM schvaluje panu Janu Kmošťákovi, nar. 8.4.1943, bytem Trávnice 172, 511 01 Turnov 

finanční příspěvek na výměnu okenních výplní na č.p. 172 Trávnice, k.ú. Turnov ve výši 11.180,- 

Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na 

obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

ZM schvaluje panu Tomáši Červenému, nar. 23.3.1970, bytem Hraběcí 228, 460 08 Liberec XIX 

– Horní Hanychov finanční příspěvek na výměnu okenních výplní na č.p. 278 Hluboká ul., k.ú. 

Turnov ve výši 38.018,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování příspěvků z 

rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

ZM schvaluje panu Tomáši Červenému nar. 23.3.1970, bytem Hraběcí 228, 460 08 Liberec XIX 

– Horní Hanychov finanční příspěvek na výměnu okenních výplní na č.p. 32 Havlíčkovo nám., k.ú. 

Turnov ve výši 117.850,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování příspěvků z 

rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

ZM schvaluje panu Pavlu Kozákovi, nar. 26.2.1976, bytem Trávnice 160, 511 01 Turnov 

finanční příspěvek na zhotovení nových dřevěných vrat u č.p. 160 a č.p. 2218 Trávnice v k.ú. 

Turnov ve výši 14.850,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování příspěvků z 

rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

ZM schvaluje hotelu Cleopatra, IČO 64257177, se sídlem 5. Května 63, 511 01 Turnov finanční 

příspěvek na opravu výkladců (oken) a opravu fasády na č.p. 63 ul. 5. Května ve výši 24.800,- Kč. 

Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Turnov na 

obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

(Hlasování:17/0/2) 

 

Usnesení č.  148/2013 

ZM neschvaluje panu Radku Drbohlavovi, nar. 5.7.1966, bytem Jeronýmova 805, 51101 Turnov 

finanční příspěvek na rekonstrukci střechy na č.p. 805 - Jeronýmova ulice, v k.ú. Turnov, neboť byl 

naplněn čl. IV odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu 

objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

ZM neschvaluje manželům Hlaváčovým, nar. 5.3.1958 (L.Hlaváč) a 3.2.1959 (E.Hlaváčová), oba 

bytem Zd. Nejedlého 956, 511 01 Turnov finanční příspěvek na rekonstrukci střechy na č.p. 956 – 

ul. Zdeňka Nejedlého, v k.ú. Turnov, neboť byl naplněn čl. IV odst. 3 Pravidel pro poskytování 

příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města 

Turnov. 

ZM neschvaluje firmě Pragmapol v.o.s., IČO 25915886, se sídlem Pod Višňovkou 1661, 140 00 

Praha 4 finanční příspěvek na zhotovení kovaného plotu u č.p. 544 – ul. Žižkova, v k.ú. Turnov, 

neboť byl naplněn čl. IV odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na 

obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně města Turnov. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

Rozdělení příspěvků na volnočasové aktivity 

Diskuze: E. Kordová, Mgr. Špetlík 

 

Usnesení č.  149/2013 

ZM schvaluje výši dotaci z Příspěvku VADM  u těchto subjektů: 

 Muzeum Českého ráje, IČO: 00085804: „Stavíme dům a vybavujeme hospodářství“ 

ve výši 4.000,-- Kč 

 Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, IČO: 62014064: „Dětský den“  

ve výši 2.000,-- Kč 

  Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, IČO: 62014064: „Mikulášská nadílka“  

ve výši 2.000,-- Kč 



 Sbor dobrovolných hasičů Bukovina, IČO: 62013467: „ Mikulášská nadílka – 

karneval“ ve výši 2.000,-- Kč 

 Nová naděje, o.s., IČO: 18827322: „ Bouda s lampiónem“ ve výši 3.000,-- Kč 

 Nová naděje, o.s., IČO: 18827322: „ Bouda za vysvědčení“ ve výši 2.000,-- Kč 

 Nová naděje, o.s., IČO: 18827322: „ Bouda na ulici“ ve výši 7.000,-- Kč 

 Nová naděje, o.s., IČO: 18827322: „ Příměstský tábor Bouda“ ve výši 6.000,-- Kč 

 Povyk, o.s., IČO: 27024717: „Prázdninové sportování“ ve výši 7.000,-- Kč 

 Místní skupina Českého červeného kříže Turnov, IČO: 70962031: „ Příměstský 

tábor se zdravotnickým zaměřením“ ve výši 2.000,-- Kč 

 Orel jednota Turnov, IČO: 62014579: „Letní dětský tábor – Volání Manitoua“  

ve výši 2.000,-- Kč  

 Centrum pro rodinu Náruč, o.s., IČO: 70155097: „Martinská světýlka“  

ve výši 2.000,-- Kč 

 (Hlasování:17/0/1) 
 

Usnesení č.  150/2013 

 ZM schvaluje zamítnout tyto žádosti o poskytnutí finanční dotace z Příspěvku VADM:  

 Myslivecké sdružení Hlubočice, IČO: 46745858: „Letní dětský tábor“ – nesplněno 

dle pravidel Příspěvku VADM 

 Sbor dobrovolných hasičů Mašov, IČO: 46745858: „Požární sport mládeže“ – 

nesplněno dle pravidel Příspěvku VADM  

ZM schvaluje přeřazení žádosti TJ Turnov, oddíl házené, IČO: 15045528: „ Mikulášský turnaj“ do 

Sportovního fondu. 

(Hlasování:16/0/2) 
 

K bodu č. 9/Ostatní 

Panochova Nemocnice Turnov, s.r.o., informace fúze, rekonstrukce dětského oddělení 

Diskuze: I. Kunetka, Ing. Sláma 

 

Usnesení č.  151/2013 

ZM bere na vědomí informace o projektu „Fúze“ Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. a informace 

o projektu rekonstrukce dětského oddělení na LDN společně s KNL, a.s. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

VHS, s. r. o.  

 

Tento bod byl přesunut na srpnové jednání zastupitelstva města. 

 

K tomu bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběžná zpráva Greenway 

 

Usnesení č.  152/2013 

ZM bere na vědomí průběžnou zprávu o projektu Greenway Jizera. 

ZM souhlasí s dosavadním postupem financování projektu Geenway Jizera a po dokončení 

projektu žádá o vypracování závěrečné zprávy včetně vyúčtování akce. 

(Hlasování:14/0/5) 

ZM ukládá starostovi města projednat způsob a financování následné údržby Greenway Jizera a 

předložit k jednání ZM při závěrečné zprávě. 

(Hlasování:14/0/5) 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Soudský        Eva Kordová 
 


