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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 27. února 2014 
 

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 

 

K bodu č. 1. Schválení programu jednání 

p. Hocke - doplněné materiály k bodu č. 5 Vodohospodářské sdružení - žádost občanů na 

odvolání zástupců v Radě sdružení VHS, p. Špetlík navrhuje bod č. 9 zařadit hned jako bod č. 7 

po přestávce a další body posunout. 

Přítomno 24 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Usnesení ZM č. 27/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva. 

(Hlasování:24/0/0) 

 

K bodu č. 2. Majetkové záležitosti 

Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnova 

Usnesení ZM č. 28/2014 

ZM bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu 

bytového fondu města Turnova v roce 2013. 

(Hlasování:24/0/0) 

  

Vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1911/13 Turnov 

 

Usnesení ZM č. 29/2014 

ZM schvaluje vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1911/13 v domě čp. 1909, 1910, 

1911 a 1912 Turnov na p.p.č. 1660/39, 1660/40, 1660/45 a 1660/58, k.ú. Turnov za 1.300.000,-

Kč v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. 

(Hlasování:24/0/0) 
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Prodej pozemků parc.č. 522, 524/1, k.ú. Turnov včetně staveb 

 

Usnesení ZM č. 30/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 522 se stavbou bez čp/če  a pozemku parc.č. 524/1 se 

stavbou bez čp/če, vše v k.ú. Turnov do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 

ve výši 465.000,- Kč, která je pro tento druh nemovitosti cenou obvyklou, a uhrazení všech 

nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

Prodej domu čp. 256 Turnov, ul. Tázlerova včetně pozemků par.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov 

Bylo provedeno výběrové řízení ze dvou uchazečů, vítězem se stal uchazeč s vyšší nabídkovou 

cenou. 

Usnesení ZM č. 31/2014 

ZM schvaluje prodej domu čp.256 Turnov včetně pozemků parc. č. 164, 165, 166,  k.ú. Turnov o 

celkové výměře 1204 m2 do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx a 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, každému jednu ideální polovinu, za kupní cenu 1 890 000 tis. Kč, splatnou 

do 60 dnů od schválení ZM. 

(Hlasování:25/0/0) 

 

Vykoupení pozemků z vlastnictví Českých drah, a.s. 

 

Usnesení ZM č. 32/2014 

ZM ruší ZM č. 158/2013.  

ZM schvaluje vykoupení pozemků p. č. 3888/131, č. 3890/30, č. 3890/33 a č. 3890/34, k. ú. 

Turnov od Českých drah, a.s. za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč do vlastnictví Města Turnov.  

(Hlasování:25/0/0) 

 

K bodu č. 3. Záležitosti finančního odboru 

Zhodnocení úložky alokované na Maškovu zahradu a předčasné splátky úvěrů v roce 2014 

 

Usnesení ZM č. 33/2014 

ZM schvaluje mimořádné splátky jistiny za rok 2014 ve výši: 

a) 5770 tis. Kč – úvěr. sml.č. 2107/06/LCD Česká spořitelna, a.s. 

b) 5660 tis. Kč – úvěr. sml. č. 2007-4145-MA Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

c) 3158 tis. Kč – úvěr. sml. č. 2009-4023-GU Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

(Hlasování: 25/0/0)  

 

  Usnesení ZM č. 34/2014 

ZM Turnov schvaluje uložení volných finančních prostředků u banky J&T BANKA, a.s. 

s podmínkou pojištění termínovaného vkladu.  

(Hlasování: 19/0/6)  
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K bodu č. 4. Výroční zpráva Městské policie a Policie ČR 

Výroční zpráva Městské policie za rok 2013 

 

Usnesení ZM č. 35/2014 

ZM bere na vědomí předloženou výroční zprávu o činnosti městské policie za rok 2013. 

(Hlasování:26/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 36/2014 

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2013. 

(Hlasování:25/0/1) 

 

K bodu č. 5. Vodohospodářské sdružení 

Východiska a možnosti, podmínky vystoupení z VHS 

Žádost občanů „Za odvolání zástupců města Turnov z Rady Vodohospodářského sdružení 

Turnov“ 

Usnesení ZM č. 37/2014 

ZM projednalo žádost občanů města „Za odvolání zástupců města Turnov z Rady 

Vodohospodářského sdružení Turnov“ a žádosti nevyhovuje. 

Jmenovité hlasování:  

Pro: Dvořák, Frič, Sláma, Jiránek, Halama, Kordová, Maierová, Tomášek, Zikuda, Tomsa, 

Pekař, Hocke, Špetlík, Hrubý 

Proti: Romany, Soudský, Kunetka, Pokorná, Jarolímek, Ulrich, Červinková, Hudec, Kratochvíl, 

Rezler 

Zdržel se: Mitáček, Svobodová 

(Hlasování: 14/10/2) usnesení bylo přijato 

 

Usnesení ZM č. 38/2014 

ZM důrazně žádá zástupce Města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov, aby 

prosazovali zájmy Města Turnov tlumočené usneseními zastupitelstva města, jinak bude nutné 

přikročit k jejich odvolání. 

(Hlasování:25/0/1)  

Usnesení ZM č. 39/2014 

ZM ukládá starostovi města informovat zástupce města Turnov v Radě Vodohospodářského 

sdružení Turnov o přijatých usneseních týkajících se problematiky Vodohospodářského sdružení 

Turnov. 

Hlasování: 21/0/5)  

Usnesení ZM č. 40/2014 
ZM ukládá zástupcům města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov projednat se 

zástupci ostatních obcí v této organizaci sdružených úpravu stanov tak, aby podíl hlasů zástupců 

města Turnova v tomto orgánu odpovídal velikosti vloženého majetkového podílu. 

(Hlasování: 22/0/4)  
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Usnesení ZM č. 41/2014 

ZM bere na vědomí informace o případném vystoupení Města Turnov z Vodohospodářského 

sdružení Turnov a s vystoupením Města Turnov se sdružení nesouhlasí. 

(Hlasování:21/0/5)  

 

Usnesení ZM č. 42/2014 

ZM bere na vědomí opatření, která mohou vést k zafixování vodného a stočného a pověřuje 

zástupce Města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov dalšími jednáními a jejich 

prosazováním. Jedná se o toto opatření, které je vstupním principem do jednání rady sdružení:  

- příspěvek na opravy  - akce do    10 mil. Kč – 10% z vysoutěžené ceny,  

- příspěvek na opravy  - akce nad 10 mil.  Kč – 20% z vysoutěžené ceny. 

(Hlasování:26/0/0) 

Usnesení ZM č. 43/2014 

ZM bere na vědomí opatření, která mohou vést k zafixování vodného a stočného a pověřuje 

zástupce Města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov dalšími jednáními a jejich 

prosazováním. Jedná se o toto opatření, které je vstupním principem do jednání rady sdružení.: 

- oddlužení VHS ve výši 6-10 mil. Kč za rok napříč městy a obcemi. 

(Hlasování:22/0/4) 

 

K bodu č. 6. Příspěvky občanů 

 

K bodu č. 7. Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu - Rozdělení příspěvků z kulturního a památkového 

fondu města 

 

Usnesení ZM č. 44/2014 

ZM schvaluje společnosti Turnovská Bohéma-Turnovské divadelní studio, IČO: 26611856, 

Nám. Č. ráje 5, Turnov příspěvek na akci Modrý kocour ve výši 74.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 45/2014 

ZM schvaluje společnosti LS NA ŽIDLI, o.s., IČO: 26606861, J. Patočky 1670, Turnov 

příspěvek na akci Turnovský drahokam ve výši 17.600,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 46/2014 

ZM schvaluje společnosti Kruh přátel hudby při KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o., 

IČO: 25958941, Křišťálová 2072, Turnov, příspěvek na akci Turnovské hudební večery ve výši 

50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 47/2014 

ZM schvaluje společnosti Spolek přátel hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov, 

IČO:70104271, Křišťálová 2072, Turnov, příspěvek na akci Hudební festival Dvořákův Turnov 

a Sychrov ve výši 55.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 48/2014 

ZM schvaluje společnosti Spolek přátel Muzea Českého ráje, IČO: 49295225, Skálova 71, 

Turnov, příspěvek na akci Staročeské řemeslnické trhy ve výši 90.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 49/2014 

ZM schvaluje společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: 25958941, Markova 

311, Turnov, příspěvek na akci Poetika 2014 ve výši 28.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 50/2014 

ZM schvaluje společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o., IČO: 25958941, Markova 

311, Turnov, příspěvek na akci Adventní koncerty ve výši 42.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 51/2014 

ZM schvaluje společnosti Turnovská Bohéma, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov, 

příspěvek na činnost ve výši 12.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 52/2014 

ZM schvaluje společnosti Muzeum Českého ráje, IČO: 00085804, Skálova 71, Turnov, 

příspěvek na akci 23. Mezinárodní sympozium současného šperku ve výši 27.500,- Kč. Jeho 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

 

Usnesení ZM č. 53/2014 

ZM schvaluje Pekařově společnosti Českého ráje, IČO: 15045901, Skálova 71, Turnov, 

příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 54/2014 

ZM schvaluje společnosti LS NA ŽIDLI, o. s., IČO: 26606861, J. Patočky 1670, Turnov 

příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 55/2014 

ZM schvaluje společnosti Kruh přátel hudby při KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: 

25958941, Křišťálová 2072, Turnov příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 56/2014 

ZM schvaluje společnosti NOTHINGHAM, IČO: 11088087, ul. 28 října 554, Turnov příspěvek 

na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 57/2014 

ZM schvaluje společnosti TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ, IČO: 11088087, ul. 

28 října 554, Turnov příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 58/2014 

ZM schvaluje společnosti Pěvecký sbor Antonín Dvořák IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 

5, Turnov příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly 

pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 59/2014 

ZM schvaluje společnosti O. s. Paměť Českého ráje a Podještědí, IČO: 163512385, Kosmonautů 

1547, Turnov příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 60/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení ILMA o.s., IČO: 22887806, Trávnice 902, Turnov 

finanční příspěvek na činnost spolku, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 61/2014 

ZM neschvaluje Občanskému sdružení Ochrana Klokočských skal, IČO: 49294661, Zelená cesta 

č.p. 1704, Turnov finanční příspěvek na činnost spolku, neboť nesplňuje Pravidla pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 62/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení Obnovený spolek Jirásek, IČO: 27025489, Olešnice 79, 

Olešnice finanční příspěvek na činnost spolku, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 63/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na akci – Pohovka I. ve výši 11.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 64/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na akci – Pohovka II. ve výši 11.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 65/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Turnov příspěvek na akci – Pohovka III. ve výši 

11.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 66/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení LS Na Židli, IČO: 26606861, J. Patočky 1670, Turnov 

příspěvek na akci – Prázdninové pohádkování ve výši 8.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 67/2014 

ZM schvaluje společnosti Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, 

IČO: 00854999, Skálova 373, Turnov příspěvek na akci – Oslavy 130 výročí SUPŠ v Turnově 

ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků 

pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

 

 



8  Usnesení -  Zastupitelstvo Města Turnov 27.2.2014  

 

Usnesení ZM č. 68/2014 

ZM schvaluje společnosti Základní umělecká škola Turnov, IČO: 70946086, Náměstí Českého 

ráje 5, Turnov příspěvek na akci – Turnovské kytaření ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 69/2014 

ZM schvaluje společnosti Základní umělecká škola Turnov, IČO: 70946086, Náměstí Českého 

ráje 5, Turnov příspěvek na akci Mezinárodní interpret. kurzy - Festival L. Janáčka a B. Martinů 

– 32.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 70/2014 

ZM schvaluje společnosti Základní umělecká škola Turnov, IČO: 70946086, Náměstí Českého 

ráje 5, Turnov příspěvek na akci – Zpíváme si pro radost ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 71/2014 

ZM schvaluje společnosti Turnovská Bohéma, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov 

příspěvek na akci – Jazzové hody a Neformjazzfest ve výši 18.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 72/2014 

ZM schvaluje společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: IČO: 25958941, 

Markova 311, Turnov příspěvek na akci – Turnovské kulturní léto ve výši 35.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 73/2014 

ZM schvaluje společnosti NAPŘÍČ při KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: 

25958941, Markova 311, Turnov příspěvek na akci – Písničky Napříč ve výši 12.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 74/2014 

ZM schvaluje společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: 25958941, Markova 

311, Turnov příspěvek na akci – Besídka – textové dílny S. Janouška ve výši 12.000,- Kč. Jeho 
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poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 75/2014 

ZM schvaluje společnosti NAPŘÍČ při KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: 

25958941, Markova 311, Turnov příspěvek na akci – Festival NAPŘÍČ ve výši 13.000,- Kč. 

Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity 

na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 76/2014 

ZM schvaluje společnosti Muzeum Českého ráje, IČO: 00085804, Skálova 71, Turnov příspěvek 

na akci – Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 17.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 77/2014 

ZM schvaluje společnosti Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, IČO: 49295225, 

Skálova 71, Turnov příspěvek na akci – Výtvarný salón pro dospělé a seniory ve výši 12.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 78/2014 

ZM schvaluje společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, IČO: 00855022, 

Husova 77, Turnov příspěvek na akci – Turnovský kos ve výši 7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 79/2014 

ZM schvaluje společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, IČO: 00855022, 

Husova 77, Turnov příspěvek na akci – Turnovský Štěk ve výši 7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 80/2014 

ZM schvaluje společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, IČO: 00855022, 

Husova 77, Turnov příspěvek na akci – Turnovská Mateřinka ve výši 10.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 81/2014 

ZM schvaluje společnosti Městská knihovna Antonína Marka, IČO: 00498858, Jeronýmova 517, 

Turnov příspěvek na akci – Večery na Sboře ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 82/2014 

ZM schvaluje společnosti Městská knihovna Antonína Marka, IČO: 00498858, Jeronýmova 517, 

Turnov příspěvek na akci – Výtvarné a tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi ve výši 17.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 83/2014 

ZM schvaluje společnosti Městská knihovna Antonína Marka, IČO: 00498858, Jeronýmova 517, 

Turnov příspěvek na akci – Knihovna pro všechny – Knihovna otevřená rodině ve výši 25.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 84/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na akci – Graffiti Jam Turnov 

ve výši 3.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků 

pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 85/2014 

ZM schvaluje společnosti ORGANON, IČO: 11088087, ul 28. Října 554, Turnov příspěvek na 

akci – FUNKIN´10 ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

Usnesení ZM č. 86/2014 

ZM schvaluje společnosti Pěvecký sbor Antonín Dvořák, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 

5, Turnov, Turnov příspěvek na akci – Vánoční koncert ve výši 7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města 

Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 87/2014 

ZM schvaluje společnosti FOKUS Turnov, IČO: 49295101, Skálova 415, Turnov, příspěvek na 

akci – Benefiční festival pro Fokus Turnov ve výši 18.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 88/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - SUPŠ, příspěvek na akci – Majáles 2014 ve 

výši 8.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 89/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na akci – Turnov Street 

Challenge + Press Play open air ve výši 10.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 90/2014 

ZM schvaluje společnosti SHD Bukovina, IČO: 62013467, Kobylka 11, Turnov příspěvek na 

akci – Posezení při dechovce ve výši 6.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 91/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení ILMA o.s. finanční příspěvek na akci – Roztančený 

Turnov, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 92/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení Rohozecký okrašlovací spolek finanční příspěvek na akci 

– Poznejte se v číslech, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 93/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení Rohozecký okrašlovací spolek finanční příspěvek na akci 

– Kulatý stůl neziskovek, neboť nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 94/2014 

ZM schvaluje společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, IČO: 00085804, Skálova 71, 

Turnov příspěvek na publikaci – Ze lnu, konopí a hedvábí – Lidový oděv na Turnovsku ve výši 

10.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 95/2014 

ZM schvaluje společnosti Spolek přátel MČR Turnov, IČO: 49295225, Skálova 71, Turnov 

příspěvek na publikaci – Z Velkého Turnova, Podoba města v časech „nedávno“ minulých ve 

výši 10.000,- Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků 

pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 96/2014 

ZM schvaluje společnosti Paměť Českého ráje a podještědí, IČO: 70155054, Kosmonautů 1547, 

Turnov příspěvek na publikaci – Vlastivědný sborník – Od Ještědu k Troskám ve výši 5.000,- 

Kč. Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 97/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení Rohozecký okrašlovací spolek, IČO: 22854517, Malý 

Rohozec 4, Turnov finanční příspěvek na publikaci – noviny, neboť nesplňuje Pravidla pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Rozdělení příspěvků na obnovu objektů, které se nacházejí v památkové zóně Turnov 

 

Usnesení ZM č. 98/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx finanční příspěvek na výměnu 

střešní krytiny na č. p. 300 Antonína Dvořáka, k.ú. Turnov ve výši 60.000,- 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. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 99/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx finanční příspěvek na opravu historických reliéfů, a soklů 

výloh, výměnu výloh a vchodových dveří, opravu fasády domu na č. p. 90 Skálova ulice, k.ú. 

Turnov ve výši 40.000,- 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. 

(Hlasování:18/0/0) 

  

Usnesení ZM č. 100/2014 

ZM neschvaluje Agentuře Promotion v.o.s. finanční příspěvek na výměnu střešní krytiny na č.p. 

569 Antonína Dvořáka, 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:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 101/2014 

ZM neschvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx finanční příspěvek na výměnu 

oken a opravu fasády na č. p. 32 Havlíčkovo náměstí, 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:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 102/2014 

ZM neschvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx finanční příspěvek na rekonstrukci 

domu č.p. 154 Trávnice, 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:18/0/0) 

 

K bodu č. 8. Vlajka pro Tibet 

Kampaň Vlajka pro Tibet - připojení města 

 

Usnesení ZM č. 103/2014 

ZM souhlasí s připojením Města Turnov ke kampani "Vlajka pro Tibet". Souhlas není časově 

omezen. 

(Hlasování:17/0/1) 

 

K bodu č. 9. Výroční zpráva kontrolního výboru 

Plán činnosti KV ZM Turnov na rok 2014 - Zpráva o činnosti KV ZM Turnov za rok 2013 

 

Usnesení ZM č. 104/2014 

ZM schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru ZM Turnov na rok 2014. 

(Hlasování:17/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 105/2014 

ZM schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM Turnov za rok 2013. 

(Hlasování:17/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 106/2014 

ZM odvolává z funkce člena Kontrolního výboru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:17/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 107/2014 

ZM schvaluje do funkce členky Kontrolního výboru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:17/0/0) 
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K bodu č. 10. Ostatní 

Využití území Města Turnov pro účely MAS Český ráj 

 

Usnesení ZM č. 108/2014 

ZM schvaluje, že správní území města je součástí regionu Obecně prospěšné společnosti pro 

Český ráj a územní působnosti místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří na období 2014-

2020. 

(Hlasování:17/0/0) 

 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch – změna adresy 

Usnesení ZM č. 109/2014 

ZM ruší usnesení ZM č. 13/2014 ze dne 20. 1. 2014 

(Hlasování:17/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 110/2014 

ZM schvaluje znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch 

(původně příspěvková organizace HRAD VALDŠTEJN) včetně přílohy, s účinností od 1.4.2014 

včetně úprav, a to v článku 2.1 Název organizace Turnovské památky a cestovní ruch, v článku 

2.2 Sídlo organizace 5. května 26, Turnov, v článku 3.1 Doplnění provozování Regionálního 

informačního centra Turnov, v článku 3.2 doplnění věty realizace akcí k podpoře cestovního 

ruchu, a to i na území turistického regionu Český ráj.  

(Hlasování:17/0/0) 

Výsledky studentského fóra 

 

Usnesení ZM č. 111/2014 

ZM bere na vědomí výsledky Studentského fóra konaného dne 17. prosince 2013. 

(Hlasování:17/0/0) 

 

V Turnově 5. března 2014 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………. 

        Ing. Tomáš Hocke            Mgr. Otakar Špetlík 

              starosta          místostarosta 


