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ZÁPIS 

Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 27. března 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 

 

Navrhovatelé: Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Hocke 

Ověřovatelé: Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka 

Zapisovatelka: Ing. Klára Preislerová 

Host: Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník městského úřadu) 

 

Přítomni: Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, ThMgr. Ondřej Halama, Ing. Tomáš Hocke, 

MUDr. Daniel Hodík, MUDr. Martin Hrubý, Tomáš Hudec, RNDr. Otto Jarolímek, CSc., 

Karel Jiránek, Eva Kordová, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová, MUDr. Lumír Mitáček, 

Ing. Jaromír Pekař, Mgr. Martina Pokorná, Jiří Rezler Ing. Zdeněk Romany, Ing. Tomáš 

Sláma, MSc., Ing. Petr Soudský, Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., Mgr. Otakar Špetlík, 

MUDr. Jiří Tomášek, 

Nepřítomni: Petr Dvořák, Milan Kratochvíl, Ing. Tomáš Tomsa, Bc. Jan Ulrich, František 

Zikuda   

Omluveni: Milan Kratochvíl, Ing. Tomáš Tomsa, František Zikuda 

Přítomno:  10 občanů 

 

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. 

 

Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam 

nebyl uložen ani archivován. Zastupitelé i přihlížející občané byli o přenosu informováni. 
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 K bodu č. 1/Úvod 

Změna programu: 

p. Kunetka – zařadit před přestávkou problematiku Domu přírody v Dolánkách 

p. Hudec – zařadit před přestávkou informaci o posledním jednání rady VHS v dubnu 

Přítomno 19 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné 

 

Usnesení ZM č.  112/2014 

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání zastupitelstva. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší čtenářská rodina roku 

V rámci jednání zastupitelstva města byly vyhlášeny starostou města a MĚSTSKOU 

KNIHOVNOU ANTONÍNA MARKA TURNOV, zastoupené paní Evou Kordovou, nejlepší 

čtenářské rodiny Turnova: 

1. místo 

rodina Elišky a Martina ČAPKOVÝCH se svými dětmi, 

dcerou Haničkou (8 let) a synem Vašíkem (4 roky) 

 

2. místo 

Sylva a Michal KUTKOVI, syn Vojtěch (14 let), dcera Kristýna (11 let), syn Tadeáš (6let) 

 

3. místo 

Věra BISOVÁ s manželem, syn Tobiáš (8let) 

 

čestné uznání 

Alena JANATOVÁ s manželem, dcera Kateřina (3 roky) 

 

 

K bodu č. 2 Majetkové záležitosti 

 

Prodej domů čp. 67, 68,  Turnov, Skálova ul., včetně pozemků p.č. 528, 529, k.ú. Turnov 

Diskuze: p. Hocke, p. Hudec, p. Těhníková, p. Pokorná, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: hodinu před konáním ZM přišla nabídka na odkup nemovitosti od dalšího 

zájemce ve výši 4 mil. Kč, proto starosta navrhl změnu připraveného usnesení – výběr 

uchazeče formou dražby, výběrové řízení nemělo ohraničeno lhůtu pro podávání nabídek 

(dům prodáváme skoro 3 roky), diskuze o náplni objektu – avizovaný sociální podnik (dodat 

bližší vysvětlení), nutnost příště vždy stanovit konečnou lhůtu. 

 

Usnesení ZM č. 113/2014 

ZM schvaluje provedení výběrového řízení (dražba) na prodej pozemku parc.č. 528 zast. pl. a 

nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov, pozemku parc.č. 529/1 zast.pl. a nádvoří,  

jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov a pozemku parc.č. 529/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 69 

m2, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov, k.ú. Turnov a předložit výsledek výběrového 

řízení ke konečnému schválení zastupitelstvu města. 

(Hlasování:20/0/1)  
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – na p.p.č. 446/1, k.ú. Malý Rohozec  

Jedná se o přístup na pozemky Agro Všeň do prostoru kompostárny na Malém Rohozci. 

Diskuze: p. Špetlík 

V diskuzi zaznělo: dorazil akceptační list na dotaci kompostárny na částku 5 200 000,- Kč, 

v létě 2014 pravděpodobně zahájíme výstavbu, dofinancování akce bude ze samostatného 

účtu Ekokom. 

 

  Usnesení ZM č. 114/2014 

ZM schvaluje zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Malý 

Rohozec ve prospěch Města Turnova za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč a nákladů spojených 

se zřízením služebnosti.  

(Hlasování:21/0/0) 

 

Schválení bezúplatného převodu pozemků od  ČR - Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví Města Turnov 

Jedná se o zajímavé pozemky cest v oblasti Dolánek a Malého Rohozce. 

 

Usnesení ZM č. 115/2014 

ZM ruší usnesení ZM č. 148/2012. 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb. z vlastnictví ČR – Státní 

pozemkový úřad do vlastnictví Města Turnov a to v:  k.ú. Daliměřice – p.p.č. 695/120 orná 

půda, 991/3 ost.pl., v k.ú. Malý Rohozec – p.p.č. 446/2 ost.pl.,  k.ú. Bukovina u Turnova - 

p.p.č.  819/3 ost.pl., 820/1 ost.pl., 821 ost.pl., 475/2 trvalý travní porost, 476/5 trvalý travní 

porost. 

(Hlasování:21/0/0) 

 

K bodu č. 3 Záležitosti finančního odboru 

Darovací smlouva MŠ a ZŠ Sluníčko – finanční příspěvek z výtěžku městského plesu 

Dle zákona o obcích zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru nad 20 tis. Kč. 

ZM schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 27 100 Kč z výtěžku z prodeje čestných 

vstupenek z 5. Městského plesu, který se uskutečnil 31. 1. 2014 v Kulturním centru Turnov. 

 

Usnesení ZM č. 116/2014 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 27 100 Kč pro příspěvkovou organizaci 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková 

organizace na nákup výtvarných a učebních pomůcek. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Zápůjčka TJ Turnov na stavbu hřiště Dalmach 

Jedná se o návrh principielního řešení výměny majetků. Město by vykoupilo pozemky a 

nemovitosti příslušející k atletickému stadionu. Finanční prostředky by pak TJ využila na 

rekonstrukci hřiště na Daliměřicích. Objekty na pozemcích jsou ještě chráněny dotací, proto 

tento princip nelze použít. Doba udržitelnosti pro objekty atletického stadionu končí v lednu 

2017. Proto navrhujeme řešení formou peněžité zápůjčky TJ Turnov v celkové výši 3 mil Kč, 

s čerpáním 1,4 mil. Kč v r. 2014 a 1,6 mil. Kč v r. 2015 na výstavbu házenkářského hřiště na 

Daliměřicích. Tato zápůjčka by v roce 2017 byla splacena buď formou financí, nebo 

předáním tribuny vč. pozemku pod ní Městu Turnov a následně pak MĚSTSKÉ 

SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

 

Diskuze: p. Frič, p. Jarolímek, p. Pekař, p. Hocke 
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V diskuzi zaznělo: sportovní povrch bude maximálně přizpůsoben pro házenou (ne umělá 

tráva), bude placeno z řádku na výkup pozemků a rozpočtovým opatřením č. 1 bude zřízen 

samostatný řádek dle usnesení ZM. 

 

Usnesení ZM č. 117/2014 

ZM schvaluje poskytnutí peněžní zápůjčky Tělovýchovné jednotě Turnov, o. s., IČO: 

15045528, Skálova 207, Turnov ve výši 3 mil. Kč se splatností nejpozději do 31. 12. 2017 

formou zápočtu s čerpáním v roce 2014 ve výši 1,4 mil. Kč a v roce 2015 ve výši 1,6 mil. Kč 

za účelem rekonstrukce stadionu TJ Turnov na Daliměřicích. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

K bodu č. 4 Měření emisí v průmyslové zóně Vesecko 

Měření proběhlo pomocí mobilní stanice v týdnu od 9. – 13. 12. 2013, první tři dny se měřila 

kvalita ovzduší na Malém Rohozci a další dva dny v Nudvojovicích. Obě místa měření byla 

konzultována s odborníky ze Zdravotního ústavu. Místo na Malém Rohozci bylo 

konzultováno a vybráno po dohodě s panem Mgr. Lukášem Berndtem, zástupcem 

Rohozeckého okrašlovacího spolku, o. s. 

Závěr měření: 

U B[a]P (benzo, benzenu (BZN) a oxidů dusíku zaznamenány vyšší koncentrace než povolují 

celoroční limity těchto látek dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. Průměrná naměřená 

koncentrace B[a]P v ovzduší byla na Malém Rohozci (3 dny měření) 4,8 ng/m3 a 

v Nudvojovicích (1 den měření) 26,3 ng/m3 (limit 1 ng/m3 za rok). Průměrná naměřená 

koncentrace benzenu (Nudvojovice) byla 6,5 μg/m3 (limit 5 μg/m3 za rok). Průměrná 

naměřená koncentrace oxidů dusíku (Malý Rohozec) byla 35,9 μg/m3 (limit 30 μg/m3 za 

rok). U oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, prachu (PM10) a ozónu byly 

hodnoty pod limity stanovanými zákonem o ochraně ovzduší. 

Při interpretaci výsledků imisí je třeba si uvědomit, že se jednalo o krátkodobá měření, 

ovlivněná zejména klimatickými podmínkami (inverze). Výsledky, reprezentují krátkodobou 

situaci v době měření, napovídají, že imisní limity dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 

Sb., až na tři imisní koncentrace. Na základě toho, že měření bylo prováděno za inverzních 

podmínek a krátkodobě, lze usuzovat, že limity budou za celý rok dodrženy. 

Závěr hydrogeologického posudku: 

Rizika negativního ovlivnění využívané hlavní zvodně kolektoru C provozem kalící linky jsou 

malá, s velmi vysokou pravděpodobností lze vyloučit, že by voda zasáklá v zájmovém 

prostoru mohla dotéct do prostoru jímacího objektu Dolánky a tím jej i jakkoliv ovlivnit. 

Možnost znečištění podzemní vody dusičnany, které vnikly vymytím NOx (z emisí kalící 

linky) z atmosféry je neměřitelně nízká. Vybudování monitorovacího systému a monitorování 

případného znečištění podzemních vod není nutné. 

 

Diskuze: p. Hocke, p. Pokorná, p. Hodík, p. Kraják (Zdravotní ústav), p. Sehnal, p. Slámová 

(ROSOS), p. Špetlík, p. Kunetka 

V diskuzi zaznělo: podrobný rozbor závěrů měření, otázka spojení údajů z rozptylové studie 

s imisním pozadím prezentovaným měřením, velkým znečišťovatelem ovzduší je doprava a 

lokální zdroje - topeniště (spalování plastů), obtížný postih dle zákona, zřízení stálé 

monitorovací stanice 10 mil. Kč, provozní náklad 350 tis.Kč/rok, limity v Německu a 

Čechách jsou velmi podobné, v některých případech i přísnější, při inverzi jsou překročeny 

limity skoro na celém území ČR, v měřeních budeme pokračovat. 
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Usnesení ZM č. 118/2014 

ZM bere na vědomí informace o výsledcích měření ovzduší v obchodně – průmyslové zóně 

Vesecko a závěrů hydrogeologického posudku Turnov-Daliměřice KAMAX. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

K bodu č. 5 Panochova nemocnice Turnov 

Hospodaření, výběrové řízení (náměstek pro lék. péči, hlavní sestra, koncepce), sdružený 

lůžkový fond, další plánované změny 

Diskuze: p. Hocke, p. Hudec, p. Hrubý, p. Červinková, p. Pokorná, p. Kunetka, p. I. Kunetka, 

p. Svobodová, p. Sláma   

V diskuzi zaznělo: diskuze o aktuálnosti informace (tisková konference byla 28. 2.), 

požadavek na větší informovanost zastupitelů před veřejností, sloučení lůžkových fondů bylo 

vzhledem k počtu výkonů dlouhodobě připravováno, diskuze o dětských ambulancích a 

dětské pohotovosti, koncepce krajského zdravotnictví má zpoždění, klesá návštěvnost 

dětských ambulancí – více zvládnou dětští pediatři nebo specializovaná centra, ztráta 26,5 

mil. Kč není zcela přesná, nebyly započítány pohledávky nemocnice, nemá žádný úvěr, 

otázka vyúčtování pojišťoven, nerušíme oddělení gynekologie, stávající zdravotní péče 

zůstává, co se operovalo, to se bude operovat nadále, 14 dnů ji provozujeme v tomto režimu a 

žádný problém není, zdá se, že bude přijata nová doktorka gynekologie. 

 

Usnesení ZM č. 119/2014 

ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření Panochovy nemocnice Turnov za rok 2013, 

informace o výběrovém řízení na náměstka pro lékařskou péči a vrchní sestry v nemocnici 

Turnov, o sdruženém lůžkovém fondu a koncepci lékařské péče v roce 2014. 

(Hlasování:21/1/0) 

 

K bodu č. 6 Dům přírody Dolánky 

Pan Kunetka vznesl pochybnost nad formální správností dosud přijatých usnesení RM a ZM. 

 

Usnesení ZM č. 120/2014 

ZM ukládá kontrolnímu výboru prověřit platnost právních kroků včetně usnesení RM a ZM 

Turnova v souvislosti s domem přírody v Dolánkách do květnového zastupitelstva. 

(Hlasování:18/0/0)   

 

Informace o Vodohospodářském sdružení Turnov 

Pan Hudec vznesl otázku k informacím o posledním jednání Rady sdružení. 

Pan Hocke – proběhla rada VHS v Přepeřích asi před týdnem, kde jsme prezentovali všechny 

usnesení zastupitelstva města Turnov. Rámcově se diskutovalo o možných principech a 

pracovní jednání by mělo proběhnout 16. 4. v Lomnici nad Popelkou. Tam bychom se měli 

dohodnout, které z navržených možnosti k zafixování vodného a stočeného by byly 

akceptovatelné. Zdá se, že změna stanov (systém hlasování) narazí na velký odpor malých 

obcí. 

  

K bodu č. 7 Příspěvky občanů 

JUDr. Milan Brunclík – nabídka daru filmového archivu Městu Turnov 

52 let dokumentuje život Turnovska, 20 000 titulů obsahuje archiv, v obecných cenách 

audiovizuálních archivních fondů má sbírka hodnotu 108 milionů korun, nabídka byla poprvé 

učiněna starostovi před rokem – nepanuje politická shoda, tentokrát byla učiněna nabídka 

zastupitelstvu města - dar archivu Městu Turnov s náklady provedené digitalizace ve výši 2 

mil. Kč (rozložených v 5 letech od roku 2015 do roku 2020, nabídka platí do 30. června 2014. 
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Diskuze: p. Maierová, p. Hocke. p. Kordová, p. Pokorná, p. Hodík 

V diskuzi zaznělo: poděkování za nabídku, výzva k zamyšlení, problém daru a NOZ, cesta 

dědictví bez danění, ceny médií a technického zabezpečení, instituci, která se bude o archiv 

starat, případná participace synů pana Brunclíka, projednat v kulturní komisi. 

 

Usnesení ZM č. 121/2014 

ZM bere na vědomí nabídku JUDr. Brunclíka na darování jeho filmového archivu Městu 

Turnov včetně problematiky digitalizace. 

(Hlasování: 19/0/1)  

 

Usnesení ZM č. 122/2014 

ZM ukládá Kulturní komisi projednat tuto nabídku a předložit stanovisko na jednání ZM do 

konce května 2014. 

(Hlasování: 19/0/1)  

 

K bodu č. 8 Záležitosti odboru sociálních věcí 

Rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti 

V rozpočtu Města pro rok 2014 je schválena částka 1.100 000,- Kč, zůstatek z minulého 

období 50.000,- Kč, celkem je tedy pro rok 2014 k dispozici 1.150.000,- Kč. V souladu se 

Statutem fondu byla vyhlášena výzva k podávání žádostí, do uzávěrky dne 4. 3. 2014 bylo 

podáno 15 žádostí. U tří nebyl navržen žádný finanční příspěvek z Fondu na podporu sociální 

oblasti Města Turnov. Jedná se o druhou žádost o.p.s. Spokojený domov Mnichovo Hradiště, 

který poskytuje terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postižených. V Turnově 

tuto službu zajišťuje pečovatelská služba ZSST.  Druhou organizací je AC SYNER Turnov – 

žádost na sportovní činnost – správní rada doporučuje podat žádost na sportovní aktivity ze 

Sportovního fondu Města Turnova. Třetí organizací je sdružení SRPMP v Jičíně – 

KAMARÁD Jičín, které neposkytuje sociální službu pro občany Turnova. 

 

Usnesení ZM č. 123/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení Most k naději, o. s., IČO: 63125137, P. Jilemnického 

1929, Most, příspěvek na projekt Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou – terénní 

programy – ve výši 80.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování 

dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 124/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení Zdravý zoubek, IČO: 22732896, Železničářů 216, 

Liberec příspěvek na projekt Zdravý zoubek 2014 ve výši 7.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 125/2014 

ZM schvaluje zapsanému spolku „D“ občanské sdružení, IČO: 68455232, Švermova 32, 

Liberec 10 příspěvek na projekt Občanská poradna Liberec – kontaktní pracoviště Turnov ve 

výši 25.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na 

podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 
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Usnesení ZM č. 126/2014 

ZM schvaluje spolku FOKUS Turnov – sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně 

postižené, o. s., IČO: 49295101, Skálova 415, Turnov na projekt Podpora sociálních služeb 

pro osoby s duševním a mentálním handicapem ve výši 300.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 127/2014 

ZM schvaluje sdružení SPCCH ZO Turnov, IČO: 72744383, Studentská 1598, Turnov na 

projekt Zlepšení zdravotního stavu členů ZO ve výši 12.300,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 128/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení Nová Naděje, o.s., IČO: 18827322, 28. října 543, Turnov 

na projekt Rodinné centrum Bouda ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními 

pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 129/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení REP – občanské sdružení, IČO: 26670577, Chvalčovice 

25, Bílá příspěvek na projekt Poradna pro rodinu a děti ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se 

řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města 

Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 130/2014 

ZM schvaluje spolku CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, IČO: 70155097, Na Sboře 79, 

Turnov na projekt CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ ve výši 240.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 131/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení SLUNCE VŠEM, IČO: 26671468, Jana Palacha 1931, 

Turnov na projekt Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením 

a autismem ve výši 100.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování 

dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 132/2014 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, o.p.s., IČO: 26593980, Zahradní 415/10, Liberec XI na projekt Komplexní 

terénní sociální služby těžce zdravotně postiženým občanům a seniorům města Turnov (2014) 

ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu 

na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 
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Usnesení ZM č. 133/2014 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, o.p.s., IČO: 29043913, 

Lhotická 159, Mnichovo Hradiště – Veselá ve výši 50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 134/2014 

ZM schvaluje obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy, IČO: 28700210, 

Horská 1219, Liberec na projekt Služby sociální pracovnice ve středisku hospicové péče sv. 

Zdislavy v Turnově v roce 2014 ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními 

pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 135/2014 

ZM neschvaluje sdružení SRPMP v Jičíně - KAMARÁD Jičín, Vrchlického 823, Jičín 

finanční příspěvek z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 136/2014 

ZM neschvaluje občanskému sdružení AC SYNER Turnov, Skálova 207, Turnov finanční 

příspěvek z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:18/0/1) 

 

Usnesení ZM č. 137/2014 

ZM neschvaluje obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, o.p.s., Lhotická 159, 

Mnichovo Hradiště finanční příspěvek z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.  

(Hlasování:18/0/1) 

 

K bodu č. 9 Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

Rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městské památkové zóny na rok 

2014 

Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu 940.000,- Kč, tyto prostředky musí být rozděleny 

podle Zásad programu, ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl 

příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, jestliže objekt vlastní Město 

(Kraj) fyzická a právnická osoba nebo církev. Součástí podkladů pro uskutečnění dotace je i 

souhlasné stanovisko ZM k rozdělení. Příspěvek lze poskytnou pouze na objekty, které se 

nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek 

ČR.  

Diskuze: p. Jarolímek, p. Brož, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: rozšíření MPZ vázne na podpisu ministra kultury, čekáme již třetí rok, 

krajské zastupitelstvo schválilo spolufinancování pro Muzeum Českého ráje. 

 

Usnesení ZM č. 138/2014 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2014 a to:  

Kostel sv. Mikuláše – p.p.č. 485, k.ú. Turnov (vlastník ŘKF) – celkový objem prací v roce 

2014 činí 154.904,- Kč. Bude prováděna obnova soklových omítek západní strany kostela sv. 

Mikuláše. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 62.414,- Kč z prostředků vlastníka, 15.490,- Kč z prostředků 

města, 77. 000,- Kč z Programu regenerace MPZ. 
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Městské hradby – p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník ŘKF) - celkový objem prací v roce 2014 

činí 801 500,-  Kč. Bude prováděna oprava městských hradeb – 3 etapa.  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 321.350,- Kč z prostředků vlastníka, 80.150,- z prostředků Města, 

400 000,- Kč z Programu regenerace MPZ.  

Budova Muzea Českého ráje – č.p. 71  –  p.p.č. 535, k.ú. Turnov (vlastník Liberecký kraj) – 

celkový objem prací v roce 2014 činí 568.106,- Kč. Bude prováděna výměna oken ve IV. NP. 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 284.106,- Kč z prostředků vlastníka, 284.000,- Kč z Programu 

regenerace MPZ. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Rozdělení finančních prostředků ze Sportovního fondu města 

Správní rada Sportovního fondu posoudila na svém zasedání dne 5. 3. 2014 celkem 22 

žádostí, které byly doručeny na MÚ Turnov. Správní rada sportovního fondu navrhla vyhovět 

20-ti žádostem, dvěma žádostem nebylo vyhověno, jelikož svým obsahem nesplňovaly 

požadavky vyplývající z Koncepce sportu města Turnova, kde hlavním úkolem Sportovního 

fondu je podpořit sportovní činnosti na území města Turnova. V rozpočtu města je alokována 

částka 100 tis. Kč. 

 

Diskuze: p. Svobodová, p. Brož, p. Hodík, p. Špetlík, p. Jarolímek 

V diskuzi zaznělo: dotaz na Musher club Český ráj – závody v prostoru autobusového 

nádraží, zamítnuté žádosti a jejich zdůvodnění, žadatel musí být z Turnova nebo alespoň 

pořádat akci na území Turnova. 

 

Usnesení ZM č. 139/2014 

ZM schvaluje oddílu volejbalu - TJ Turnov, Skálova 207, 511 011 Turnov,  IČO: 150 455 28 

příspěvek na projekt „Volejbalový halový turnaj kadetů juniorů“, ve výši 2.000,-- Kč. Jeho 

použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 140/2014 

ZM schvaluje oddílu SOK – TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO: 150 455 28 

příspěvek na projekt „Přebor škol v orientačním běhu – republikové finále 2014“, ve výši  

5.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 141/2014 

ZM schvaluje TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov,  IČO: 150 455 28 příspěvek na projekt 

„Příměstský sportovní tábor“, ve výši 9.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu 

města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 142/2014 

ZM schvaluje oddílu boxu – TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO: 150 455 28 

příspěvek na projekt „Česká národní liga boxu“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude 

řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 
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Usnesení ZM č. 143/2014 

ZM schvaluje TJ Turnov – RSD Daliměřice, Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO: 150 455 28 

příspěvek na projekt „Daliměřický sportovní den“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude 

řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 144/2014 

ZM schvaluje oddílu orientačního běhu – TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO: 

150 455 28 příspěvek na projekt „Závody českého poháru v orientačním běhu“, ve výši  

10.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním 

fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 145/2014 

ZM schvaluje oddílu Musher club Česká ráj – TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov, IČO: 

150 455 28 příspěvek na projekt „Nativia challenge 2014“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití 

se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 146/2014 

ZM schvaluje Asociaci TOM ČR, TOM 19115 MÁCI, Skálova 540, 511 01 Turnov,  IČO: 

751 126 55 příspěvek na projekt „Pětiboj turistických oddílů mládeže“, ve výši 3.000,-- Kč. 

Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 147/2014 

ZM schvaluje Michalovi Valšíkovi Mixxxxxxxxxxxx, příspěvek na projekt „Turnov streetball 

challenge“, ve výši 2.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – 

Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 148/2014 

ZM schvaluje Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily-sekce okrsku 

Turnovsko, Husova 77, 511 01 Turnov,  IČO: 014 520 61 příspěvek na projekt „9. ročník 

3boje všestrannosti s Adamem 2014 - atletická soutěž pro žáky 1. - 5. tříd základních škol 

Turnova a okolí“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města 

Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 149/2014 

ZM schvaluje Junáku – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov, Koňský Trh 200, 

511 01 Turnov,  IČO: 150 454 80 příspěvek na projekt „Krajské sportovní klání“, ve výši 

3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 150/2014 

ZM schvaluje AC Syner Turnov – atletika, Skálova 207, 511 01 Turnov,  IČO: 005 272 71 

příspěvek na projekt „Hruštice – běžecký závod turnovských atletů na 15 km“, ve výši  

3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 
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Usnesení ZM č. 151/2014 

ZM schvaluje Šachovému klubu Zikuda Turnov, Nádražní 599, 511 01 Turnov, IČO: 492 950 

71 příspěvek na projekt „Šachový turnaj – O Rohozecký soudek“, ve výši  3.000,-- Kč. Jeho 

použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 152/2014 

 ZM schvaluje Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, IČO: 008 547 94 příspěvek 

na projekt „Přebory spádových venkovských škol a žáků turnovských škol v netradičních 

sportovních disciplínách“, ve výši  2.000,-- Kč.  Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu 

města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

 Usnesení ZM č. 153/2014 

ZM schvaluje Tělovýchovně sportovní clubu Turnov, Alešova 1865, 511 01 Turnov, IČO: 

150 455 44 příspěvek na projekt „Badmintonový turnaj pro rekreační hráče“, ve výši 1.000,-- 

Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 154/2014 

ZM schvaluje oddílu Judo, Tělovýchovně sportovní club Turnov, Alešova 1865, 511 01 

Turnov,  IČO: 150 455 44 příspěvek na projekt „II.ročník Poháru Českého ráje mláďata U7, 

U9 a mladších žáků a žákyň U11“, ve výši 2.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí 

sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 155/2014 

 ZM schvaluje oddílu Judo, Tělovýchovně sportovní club Turnov, Alešova 1865, 511 01 

Turnov,  IČO: 150 455 44 příspěvek na projekt „Liga žáků a žákyň Judo o Samurajskou 

katanu ročník 2014“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města 

Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

 Usnesení ZM č. 156/2014 

ZM schvaluje ABT Česana Rohozec, Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov,  IČO: 227 511 73 

příspěvek na projekt „Pojizerský kompas“, ve výši 2.000,-- Kč.  Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 157/2014 

 ZM schvaluje ABT Česana Rohozec, Malý Rohozec 29, 511 01 Turnov, IČO: 227 511 73 

příspěvek na projekt „Dětský pohár Rohozec“, ve výši 4.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 
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Usnesení ZM č. 158/2014 

ZM schvaluje Středisku volného času dětí a mládeže Turnov, okres Semily, Husova 77, 511 

01 Turnov,  IČO: 008 550 22 příspěvek na projekt „Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

– okresní kolo Turnov“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu města 

Turnova – Sportovním fondem. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 159/2014 

ZM neschvaluje žádost Klubu vojáků v záloze Turnov 07-43-01, Husova 1360, 511 01 

Turnov o přiznání dotace na projekt Střelecké soutěže – „ Jizerská střelecká liga 3. a 4. kolo“, 

„Král střelců“.  Žádost svým obsahem nesplňuje požadavek vyplývající z Koncepce sportu 

města Turnova. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 160/2014 

ZM neschvaluje žádost JK MIRA Hnanice, Hnanice 24 o přiznání dotace na projekt „ XVI. 

Jarní jezdecké závody“. Žádost svým obsahem nesplňuje požadavek vyplývající z Koncepce 

sportu města Turnova. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Rozdělení finančních příspěvků na volnočasové aktivity 

Komise VADM (volnočasové aktivity dětí a mládeže) na svém jednání dne 5.3.2014 

posoudila celkem 25 žádostí. Všem těmto žádostem navrhuje komise VADM kladně vyhovět. 

Komise VADM při rozdělování finančních prostředků určených na dětské tábory (letní, 

příměstské) vycházela při svých návrzích z celkového počtu dětí a délky trvání tábora. 

V rozpočtu města je alokována částka 150 tis. Kč. Komise VADM navrhla v 1. kole výzvy 

rozdělit příspěvek v celkové výši 131.200,--Kč. 

 

Usnesení ZM č. 161/2014 

ZM schvaluje Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01 Turnov,  IČO: 

228 545 17 příspěvek na akci: „Pálení čarodějnic a zábavné odpoledne pro děti“, ve výši 

2.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 162/2014 

ZM schvaluje Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01 Turnov,  IČO: 

228 545 17 příspěvek na akci: „Tradiční drakiáda na Pískách a dračí dílna“, ve výši 2.000,-- 

Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

Usnesení ZM č. 163/2014 

ZM schvaluje Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01 Turnov,  IČO: 

228 545 17 příspěvek na akci: „Dětské letní kino na Černavě + badmintonový turnaj“, ve výši 

3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

 

 

 



13    Zápis Zastupitelstvo Města Turnov 27. 3. 2014 
 

Usnesení ZM č. 164/2014 

ZM schvaluje Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01 Turnov, IČO: 

228 545 17 příspěvek na akci: „Mikulášská nadílka“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se 

bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 165/2014 

ZM schvaluje Inlinetalentu, Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha,  IČO: 018 967 92 

příspěvek na akci: „Sportuj bezpečně, aneb bez helmy ani ránu!“, ve výši 2.000,-- Kč. Jeho 

použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 166/2014 

ZM schvaluje KČT Sokol Turnov, Skálova 540, 511 01 Turnov,  IČO: 150 455 61 příspěvek 

na akci: „Pleskotská hra 2014“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly 

Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 167/2014 

ZM schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Mašov, Mašov 194, 511 01 Turnov,  IČO: 620 134 

59 příspěvek na akci: „Dětský den v Mašově“,ve výši 2.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 168/2014 

ZM schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Mašov, Mašov 194, 511 01 Turnov, IČO: 620 134 

59 příspěvek na akci: „Mašovské Čarodky“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho se bude použití řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 169/2014 

ZM schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Bukovina, Kobylka 11, 511 01 Turnov,  IČO: 

620 134 67 příspěvek na akci ve výši:  

 „Dětský karneval“, výše příspěvku 1.000,-- Kč 

 „Ahoj prázdniny“, výše příspěvku  1.000,-- Kč 

 „Vánoční nadílka“, výše příspěvku 2.000,-- Kč 

Jeho poskytnutí se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 170/2014 

ZM schvaluje Centru pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01 Turnov,  IČO: 701 550 97 

příspěvek na akci: „Den dětí na Valdštejně“, ve výši 5.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 
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Usnesení ZM č. 171/2014 

ZM schvaluje Junáku – svaz skautů a skautek ČR, Koňský trh 200, 511 01 Turnov, IČO: 

150 454 80 příspěvek na akci: „Svatý Jiří – patron všech skautů“, ve výši 5.000,-- Kč. Jeho 

použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 172/2014 

ZM schvaluje společnosti Kouzelný svět skřítků - Jitka Kadečková, Jenišovice 279, 468 33 

Jenišovice, příspěvek na akci   „Park plný pohádek“, ve výši 2.000,-- Kč. Jeho použití se bude 

řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 173/2014 

ZM schvaluje společnosti Kouzelný světu skřítků - Jitka Kadečková, Jenišovice 279, 468 33 

Jenišovice, příspěvek na akci „Pohádkový park pro školky“, ve výši 7.000,-- Kč. Jeho použití 

se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 174/2014 

ZM schvaluje společnosti Velká dobrodružství - Lucie Nachtigallová, Rumunská 1, 120 00 

Praha 2,  IČO: 243 107 19 příspěvek na akci: „Pohádkový les večerníčkový“, ve výši 3.000,-- 

Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 175/2014 

ZM schvaluje Evě Kordové příspěvek na akci: „45. Výročí TURNOVSKÉHO 

GRANÁTKU“, ve výši 7.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 176/2014 

ZM schvaluje Nové naději, 28. října 543, 511 01 Turnov, IČO: 188 27 322 příspěvek na akci: 

„Bouda na ulici“, ve výši 10.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 177/2014 

ZM schvaluje Nové naději, 28. října 543, 511 01 Turnov, IČO: 188 27 322 příspěvek na akci: 

„Bouda za vysvědčení“, ve výši 2.500,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 178/2014 

ZM schvaluje Nové naděje, 28. října 543, 511 01 Turnov, IČO: 188 27 322 příspěvek na akci: 

„Bouda s lampionem“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 
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Usnesení ZM č. 179/2014 

ZM schvaluje Nové naděje, 28. října 543, 511 01 Turnov, IČO: 188 27 322 příspěvek na akci: 

„Příměstský tábor Bouda“, ve výši 3.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku 

na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 180/2014 

ZM schvaluje Povyku, U lomu 35, 511 01 Turnov, IČO: 270 247 17 příspěvek na akci: „Jarní 

příměstský tábor 2014“, ve výši 2.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 181/2014 

ZM schvaluje Povyku, U lomu 35, 511 01 Turnov, IČO: 270 247 17 příspěvek na akci: „Letní 

příměstský tábor 2014“, ve výši 14.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 182/2014 

ZM schvaluje Junáku – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, 

511 01 Turnov, IČO: 150 454 80 příspěvek na akci: „Letní skautské příměstské tábory“, ve 

výši 18.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 183/2014 

ZM schvaluje oddílu Judo Tělovýchovně sportovní club Turnov, Alšova 1865, 511 01 Turnov, 

IČO:  150 455 44 příspěvek na akci: „Letní sportovní tábor dětí Judo Turnov Prackor“, ve 

výši 11.000,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 184/2014 

ZM schvaluje Světlu Slunečnice, Paceřice 18, 463 44 Sychrov, IČO: 270 236 56 příspěvek na 

akci: „Letní příměstský tábor TaPŠ ILMA, Rovensko pod Troskami“, ve výši 8.400,-- Kč. 

Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 185/2014 

ZM schvaluje Vzdělávacímu centru Turnov, Jana Palacha 804, 511 01 Turnov, IČO: 260 046 

74 příspěvek na akci: „Příměstský tábor s angličtinou“ a Příměstský tábor T-Centrum“, ve 

výši 6.300,-- Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

(Hlasování:20/0/0) 
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K bodu č. 10 Ostatní 

Osadní výbor Bukovina – Kobylka – Dolánky – změna člena 

 

Usnesení ZM č. 186/2014 

ZM bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Štefánka na členství v Osadním výboru Bukovina-

Kobylka-Dolánky. ZM jmenuje členem Osadního výboru Bukovina-Kobylka-Dolánky pana 

Davida Krause. 

(Hlasování:19/0/0) 

 

Pravidla pro používání městského rozhlasu  

Městský rozhlas by měl zpravodajsky vysílat každé pondělí v 10:00 a v repríze v 17:00, vždy 

5 minut vysílacího času. 

Diskuze: p. Hocke, p. Maierová 

V diskuzi zaznělo: zdůvodnění intenzity vysílání, vyzkoušení systému i reakce občanů. 

 

Usnesení ZM č. 187/2014 

ZM schvaluje pravidla pro používání varovného informačního systému obyvatel VISO - 

městského rozhlasu podle předloženého návrhu. 

(Hlasování:19/0/1) 

 

Finanční výbor ZM – změna člena 

 

Usnesení ZM č. 188/2014 

ZM bere na vědomí rezignaci pana Tomáše Vebera na členství ve finančním výboru a 

jmenuje členem finančního výboru pana Ing. Jaromíra Ducháče. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Komise pro zahraniční vztahy – rozdělení finančních prostředků  

V letošním roce je na zahraniční spolupráci v rozpočtu města Turnova vyčleněna částka 

100.000,- Kč. Komise se rozhodla z této částky použít 70.000,- Kč na příspěvky žadatelům a 

30.000,- ponechat k dispozici na výdaje partnerské spolupráce města se zahraničními subjekty 

(především doprava na partnerské akce – Idar – Oberstein, Jawor, Jelenia Góra, Ottendorf-

Okrilla, Alvesta aj.).  

 

Usnesení ZM č. 189/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

společnosti Povyk, a.s., U Lomu 35, Turnov „Voda jako společný most mezi námi“ – Jawor 

PL. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 190/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

Centru pro rodinu NÁRUČ, Na Sboře 79, Turnov „Setkání pěstounských rodin Turnov“ - 

Jelenia Góra PL. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 191/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

Spolku rodáků a přátel Turnova, Zborovská 247, Turnov „Návštěva slavností chleba“ – Jawor 

PL.  

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 192/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

Loutkářskému sboru Na Židli z. s, Jana Patočky 1670, Turnov „Turnovský drahokam“. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 193/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77, Turnov „Florbalový 

turnaj v hale TJ Turnov“– návštěva z Alvesty. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 194/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

společnosti TaPŠ ILMA, Čechova 1272, Turnov, „ME Moskva“. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 195/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

Pěveckému sboru Musica Fortuna, Husova 591, Turnov „Festival pěveckých sborů v Itálii.“ 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 196/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 14.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

ZŠ Skálova, Skálova 600, Turnov „Zájezd do Alvesty“. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 197/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

Střední zdravotnické škole, 28. října 1390, Turnov, „Mezinárodní soutěž v první pomoci“ – 

účast studentů z Niesky. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 198/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 14.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

Samostatnému orientačnímu klubu TJ Turnov, Skálova 207, Turnov, „Zájezd do Alvesty“. 

(Hlasování:18/0/0) 

 

Usnesení ZM č. 199/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

společnosti Turnovská Bohéma o.s. – Turnovské divadelní studio, Nám. Českého ráje 5, 

Turnov, „Festival dětského divadla v Opole - PL“. 

(Hlasování:18/0/0) 
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Usnesení ZM č. 200/2014 

ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč z rozpočtu města na zahraniční spolupráci 

společnosti Turnovská Bohéma o. s. – Turnovské divadelní studio, Nám. Českého ráje 5, 

Turnov, „Festival Svatojánská noc v Opole - PL“.  

(Hlasování:18/0/0) 

 

Příspěvky zastupitelů 

p. Hocke – 2. 4. 2014 pozvání na setkání s občany centra města, 16. 4. 2014 prezentace 

upravené studie Metelkových sadů na OAHŠ 

p. Jiránek - množí se různé malůvky, umělecká díla, otázka vzniku – instalace obrazů a 

uměleckých děl pouze se svolením vedení města, více diskuze na TvA 

p. Červinková  - v Mašově na hřbitově ukradli vrata – Policie ČR pátrá, výzva pro občany, 

malá naděje 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

Ivan Kunetka         Mgr. Jaromír Frič 


