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USNESENÍ 

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. září 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 

Úvod 

ZM je usnášení schopné. 

p. Hocke – doplnění programu: 

- koupě pozemku Na Lukách a u Lidlu k záležitostem odboru správy majetku  

- půjčka ze sociálního fondu k záležitostem finančního odboru  

- organizační změna struktury finančních úřadů k záležitostem finančního odboru 

- nemocnice - aktuální situace, do bodu Ostatní 

- prodej Šetřilovska k záležitostem odboru správy majetku 

- rozdělení příspěvku z kulturního fondu k záležitostem odboru školství, kultury a sportu 

- odpis pohledávek k záležitostem finančního odboru 
 

     Usnesení ZM č. 336/2014 

ZM souhlasí s předloženým návrhem úpravy programu jednání.  

(Hlasování:21/0/0) 
 

K bodu č. 2 

Zpráva o požární ochraně obce z rozšířenou působností Turnov 
 

     Usnesení ZM č. 337/2014 

ZM bere na vědomí hodnotící zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města Turnova za rok 

2013. 

(Hlasování:22/0/0) 
 

Usnesení ZM č. 338/2014 
ZM ukládá vedení města, odboru správnímu a odboru finančnímu zajistit a zvyšovat operativní 

akceschopnost jednotky obnovou požární techniky za podmínky využití dostupných dotačních titulů 

týkajících se požární ochrany. 

(Hlasování:22/0/0) 
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K bodu č. 3 

Sociální oblast 
 

     Usnesení ZM č. 339/2014 

ZM schvaluje spolku ADVAITA, o.s., IČO: 65635591, Nová Ves 55, Nová Ves, příspěvek na 

projekt Prevence a léčba závislosti ve výši 75.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly 

přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 340/2014 

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:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 341/2014 

ZM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, IČO: 

71173854, Kosmonautů 1641, Turnov, příspěvek na projekt Osobní asistenti ve výši 100.000,- Kč. 

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

Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 342/2014 

ZM schvaluje občanskému sdružení SPCCH v ČR, ZO Turnov, IČO: 72744383, Studentská 1598, 

Turnov, příspěvek na projekt Rekondičně – ozdravný pobyt Janské Lázně ve výši 11.700,- Kč. Jeho 

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

Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 343/2014 

ZM schvaluje organizaci FOKUS Turnov, z.s., IČO: 49295101, Skálova 415, Turnov, příspěvek na 

projekt Podpora sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním handicapem ve výši 100.981,- 

Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování dotací z Fondu na podporu sociální 

oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 344/2014 

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

159, Mnichovo Hradiště – Veselá, příspěvek na projekt Osobní asistence v ZŠ speciální třídě pro 

zdravotně handicapované žáky – občany města Turnov ve výši 10.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí 

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

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 345/2014 

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

příspěvek na projekt CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ II ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí 

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

(Hlasování:21/0/0) 
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     Usnesení ZM č. 346/2014 

ZM schvaluje organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČO: 26671468, Jana Palacha 1931, 

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

postižením a autismem ve výši 20.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Základními pravidly přidělování 

dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 347/2014 

ZM schvaluje spolku Občanské sdružení D.R.A.K., IČO: 26636328, Oblačná 450/1, Liberec 5, 

příspěvek na projekt Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let ve výši 5.000,- Kč. 

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

Města Turnova. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

 

Záležitosti odboru správy majetku 
K bodu č. 4 

Prodej pozemků v ul. Jana Palacha Turnov 
 

     Usnesení ZM č. 348/2014 

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 1682/9 (6 m2), č.1683/10 (30 m2),  č. 1683/32 (3 m2), č. 

1683/33 (1 m2) zaměřených novým geometrickým plánem a p.p.č. 1682/5 (1 m2), č. 1683/15 

(1m2), č. 1683/17 (11 m2),  č. 1683/18 (1 m2), vše k.ú. Turnov do společného jmění manželů 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 , která je pro tento druh pozemků 

cenou obvyklou, a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

K bodu č. 5 

Prodej zbytkových pozemků Technickým službám Turnov s. r. o. a VYVA PLAST s. r. o. 
 

     Usnesení ZM č. 349/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku zaměřeného geometrickým plánem parc.č. 3579/10 orná půda o 

výměře 108 m2 do vlastnictví spol. VYVA PLAST, s.r.o. a prodej pozemků zaměřených 

geometrickým plánem parc.č. 3579/2 orná půda o výměře 8 m2 a parc.č. 3579/11 o výměře 1 m2 do 

vlastnictví společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, která je 

pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 

(Hlasování:21/0/0) 
 

K bodu č. 6 

Prodej pozemku Na Kamenci, Turnov 
 

     Usnesení ZM č. 350/2014 

ZM schvaluje prodej  pozemku  odměřeného geometrickým plánem parc.č. 3294/5 ost. plocha  o 

výměře 57 m2, k.ú. Turnov do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx za cenu obvyklou pro tento druh 

pozemku, tj. ve výši 300,-Kč/m2 a všech nákladů s prodejem spojených 

(Hlasování:20/0/0) 
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K bodu č. 7 

Prodej pozemku parc. č. 870/6, k. ú. Daliměřice 
 

     Usnesení ZM č. 351/2014 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 870/6 orná půda o výměře 1561 m2, k.ú. Daliměřice do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.000 Kč, která je 

pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

(Hlasování:20/0/3) 
 

K bodu č. 8 

Směna pozemků - náves Mašov u Turnova 
 

     Usnesení ZM č. 352/2014 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 5/11 ost.pl. o výměře 76 m2 odměřeného geometrickým 

plánem ve vlastnictví Města Turnov za pozemek parc.č. 16/4 ost. pl. o výměře 118 m2, vše v k. ú. 

Mašov u Turnova, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

K bodu č. 9 

Majetkoprávní vypořádání pozemků - chodník Přepeřská, Turnov 
 

     Usnesení ZM č. 353/2014 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí pozemků formou darovací smlouvy, na kterých je vybudovaný 

chodník v ul. Přepeřská, Turnov, z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov, a to: 

p.p.č. 2013/11 ost.pl. o výměře 63 m2, p.p.č. 2013/12 ost. pl. o výměře 2 m2, p.p.č. 2013/13 ost.pl. 

o výměře 13 m2 a p.p.č. 2013/14 ost.pl. o výměře 9 m2, vše v k.ú. Turnov. 

(Hlasování: 23/0/0) 
 

K bodu č. 10 

Majetkoprávní vypořádání pozemku - ul. Nádražní, Turnov 
 

     Usnesení ZM č. 354/2014 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí pozemku parc.č. 3881/61 ost. plocha o výměře 139 m2, k.ú. 

Turnov, na kterém je vybudovaný chodník v ul. Nádražní, Turnov, z vlastnictví Libereckého kraje 

do vlastnictví Města Turnov formou darovací smlouvy. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

K bodu č. 11 

Koupě pozemků p.č.3386/1, k.ú. Turnov (u Lidlu) a p.č.2781/14, k.ú. Turnov (Na Lukách) do 

vlastnictví města 
 

     Usnesení ZM č. 355/2014 

ZM schvaluje vykoupení pozemků p.č.3386/1, 2781/14, oba k.ú. Turnov do vlastnictví města 

Turnov za cenu 375 000,- Kč od podílových spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

a ukládá finančnímu odboru tuto částku zahrnout do rozpočtového opatření č.3. 

(Hlasování:23/0/0) 
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K bodu č. 12 

Prodej Šetřilovska - aktuální situace 
 

     Usnesení ZM č. 356/2014 

ZM bere na vědomí informaci o stavu prodeje nemovitostí na Šetřilovsku dle usnesení ZM č. 

209/2014 , ZM č. 325/2014 a schvaluje prodloužení termínu splatnosti úhrady kupní ceny ve výši 

3.500.000 Kč do 31.12.2014. 

(Hlasování:23/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 357/2014 

ZM schvaluje doplnění programu jednání o bod, který se týká pokuty pro firmu Brex, a.s. za pozdní 

dokončení objektu Waldorfská mateřská škola. 

(hlasování:21/0/2) 
 

K bodu č. 13 

Waldorfská mateřská škola, smluvní pokuta 
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Záležitosti Sdružení Český ráj 
K bodu č. 14 

Závěrečná zpráva projektu Greenway Jizera 
 

Usnesení ZM č. 358/2014 

ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu k projektu Greenway Jizera. 

(Hlasování:24/0/1) 
    

     Usnesení ZM č. 359/2014 

ZM souhlasí s dofinancováním projektu Greenway Jizera městem Turnov ve výši 480 334,-Kč a 

ukládá finančnímu odboru tuto částku zařadit do rozpočtového opatření číslo 3. 

(Hlasování:17/0/8) 
 

     Usnesení ZM č. 360/2014 

ZM souhlasí s navrhovaným modelem údržby Greenway Jizera a pověřuje starostu města v této věci 

dalším jednáním. 

(Hlasování:18/0/7) 
 
 

Záležitosti finančního odboru 
K bodu č. 15 

Rozpočtové opatření č.3 
 

     Usnesení ZM č. 361/2014 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 

342.637 tis. Kč, navýšením o 15.802 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 412.382 tis. Kč, navýšením o 

21.802 tis. Kč, a financování ve výši 69.745 tis. Kč, navýšením o 6.000 tis. Kč (dle přiložené 

tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2014). 

(Hlasování:25/0/0) 
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K bodu č. 16 

Úložka 
 

     Usnesení ZM č. 362/2014 

ZM schvaluje uložení volných finančních prostředků ve výši 50 mil. Kč u banky J&T BANKA, a.s. 

s podmínkou pojištění termínovaného vkladu na 6 měsíců a ve výši do 30 mil. Kč u banky Equa 

bank, a.s. na spořicí účet s online likviditou. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 17 

Odpis pohledávek 
 

     Usnesení ZM č. 363/2014 

ZM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 

příslušenství 28.468,- Kč z titulu dlužného nájemného z důvodu její nevymahatelnosti. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 364/2014 

ZM schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči paní xxxxxxxxxxxxxxx ve výši jistiny 

29.552,- Kč včetně příslušenství z titulu dlužného nájemného z důvodu její nevymahatelnosti. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 18 

Půjčka ze sociálního fondu 
 

     Usnesení ZM č. 365/2014 

ZM schvaluje půjčku ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10.000,-Kč paní xxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

K bodu č. 19 

Organizační změna struktury finančních úřadů a dopad na město Turnov 
 

     Usnesení ZM č. 366/2014 
ZM souhlasí s finančním příspěvkem Generálnímu finančnímu ředitelství na nájem pracoviště v 

Turnově za předpokladu zachování současných pravomocí Finančního úřadu pro Liberecký kraj – 

územního pracoviště v Turnově. Konkrétní výši příspěvku určí rada města. 

(Hlasování:20/0/5) 
 

     Usnesení ZM č. 367/2014 
ZM pověřuje vedení města jednat o možném budoucím umístění Finančního úřadu pro Liberecký 

kraj – územního pracoviště v Turnově v městském objektu.  

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 20 

Příspěvky občanů 
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



7        Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 25.9.2014 

 

Záležitosti kontrolního výboru 
K bodu č. 22 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014 
 

     Usnesení ZM č. 368/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2014. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 23 

Zpráva kontrolního výboru - ul. Zborovská 
 

     Usnesení ZM č. 369/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu o kontrole investiční akce Rekonstrukce ulice Zborovská, Turnov. 

(hlasování: 19/0/6) 

 

K bodu č. 24 

Zpráva kontrolního výboru - ul. Jeronýmova 
 

     Usnesení ZM č. 370/2014 

ZM bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města o kontrole stavební akce 

Úprava povrchu ulice Jeronýmova.  

(Hlasování:22/0/0) 
 

K bodu č. 25 

Zpráva kontrolního výboru - rozdělení fin. příspěvků sportovní komise 
 

     Usnesení ZM č. 371/2014 

ZM schvaluje Zprávu o kontrole rozdělení finančních prostředků sportovní komisí v roce 2013 a 

2014 s následujícím závěrem: rozdělení peněz sportovní komisí v uvedeném období bylo provedeno 

v souladu s platnými rozpočtovými pravidly. 

(Hlasování:21/0/1) 
 

K bodu č. 26 

Dar členům kontrolního výboru 
 

     Usnesení ZM č. 372/2014 

ZM souhlasí s finančním darem pro Václava Fantu, Jindřicha Zemana, DiS., Ing. Annu Holasovou, 

Dagmar Brabcovou a Jiřího Veleho, pro každého jmenovaného člena xxxxxxxxxx. 

Dále souhlasí s finančním darem pro Mgr. Evu Jiřičkovou a Karla Tokana, pro každého 

jmenovaného člena xxxxxxxxxx. 

Dar uděluje za provedenou práci v kontrolním výboru nad běžně vnímaný rozsah této činnosti ve 

volebním období 2010-2014. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 
K bodu č. 27 

Zápis školní jídelny-výdejny ZŠ Skálova do rejstříku škol 
 

     Usnesení ZM č. 373/2014 

ZM schvaluje zápis školní jídelny - výdejny do rejstříku škol a školských zařízení pro Základní 

školu Turnov, Skálova 600, okres Semily, odloučené pracoviště Alešova 1059, Turnov,  s kapacitou 

240 stravovaných, s účinností od 1.1.2015. 

(Hlasování:24/0/0) 
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K bodu č. 28 

Rozdělení příspěvku sportovcům 
 

     Usnesení ZM č. 374/2014 

ZM schvaluje poskytnutí částky 50.000,- Kč určené ke krytí provozních výdajů - z položky 

rozpočtu města "Vklad do oblasti sportu - automaty" pro TJ Turnov, IČO: 150 455 28. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

K bodu č. 29 

Rozdělení příspěvků - volnočasové aktivity dětí a mládeže, sportovní fond 
 

     Usnesení ZM č. 375/2014 
ZM schvaluje TSC JUDO Turnov, Alešova 1865, 511 01  Turnov, IČO: 150 045 544 příspěvek na 

projekt „Víkendový pobyt Paseky říjen 2014“ ve výši 3.000,-- Kč. Použití příspěvku se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 376/2014 

ZM schvaluje SDH Pelešany, Pelešany  147, 511 01  Turnov, IČO: 620 140 64 příspěvek na projekt 

„Mikulášská besídka“, ve výši 1.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 377/2014 

ZM schvaluje SDH Mašov, Mašov 194, 511 01  Turnov, IČO: 620 134 59 příspěvek na projekt  

„Loučení s létem“, ve výši 1.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 378/2014 

ZM schvaluje SDH Mašov, Mašov 194, 511 01  Turnov, IČO: 620 134 59 příspěvek na projekt 

„Mikulášská taškařice“, ve výši 1.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 379/2014 

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

projekt „Roztančený Turnov“, ve výši 3.000 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly Příspěvku 

na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

Usnesení ZM č. 380/2014 

ZM schvaluje Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, 511 01  

Turnov, IČO: 150 454 80 příspěvek na projekt „Mikulášská taškařice“, ve výši 2.000 Kč. Použití 

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

(Hlasování:23/0/1) 
 

     U snesení ZM č. 381/2014 

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

na projekt „Martinská světýlka“, ve výši 1.500 Kč. Použití příspěvku se bude řídit Pravidly 

Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
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     Usnesení ZM č. 382/2014 
ZM schvaluje Centrum pro rodinu Náruč, Skálova 540, 511 01  Turnov, IČO: 701 550 97 příspěvek 

na projekt „Parním vlakem s Mikulášem“, ve výši 1.500 Kč. Použití příspěvku se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 383/2014 
ZM schvaluje Orel Jednota Turnov, Jiráskova 126, 511 01  Turnov, IČO: 620 145 79 příspěvek na 

projekt „Tábor Orel Jednota Turnov – Děti z ráje“, ve výši 2.050 Kč. Použití příspěvku se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 384/2014 
ZM schvaluje AC Syner, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 52 72 71 příspěvek na projekt „15. 

ročník Memoriálu Ludvíka Daňka“ ve výši 30.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Koncepcí sportu 

města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

Usnesení ZM č. 385/2014 

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

příspěvek na projekt: „Rohozecký pohár MTBO“ ve výši 5.000 Kč. 

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

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 386/2014 

ZM schvaluje ABT Česana Rohozec, Malý Rohozec 29, IČO: 227 511 73 příspěvek na na projekt: 

„Rohozecký triatlon“, ve výši 5.000 Kč. 

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

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 387/2014 

ZM schvaluje Šachový klub Zikuda Turnov, Nádražní 599, 511 01  Turnov,  IČO: 492 950 71 

příspěvek na projekt: „O turnovský granát 2014“, výše příspěvku 20.000 Kč. Jeho použití se bude 

řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 388/2014 

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

„Sportovní den a nábor do oddílů mládeže TJ Turnov“, ve výši 2.000 Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 389/2014 

ZM schvaluje TJ Turnov, Skálova 207, 511 01  Turnov -  oddíl orientačního běhu, IČO: 150 455 28  

příspěvek na projekt: „23. ročník pěkných prázdnin s OB“, ve výši příspěvku 13.700 Kč. Jeho 

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

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 390/2014 

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

příspěvek na projekt: „Memoriál Dana Pavlišty“, ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
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     Usnesení ZM č. 391/2014 

ZM schvaluje Středisko volného času dětí a mládeže Turnov, Husova 77, 511 01  Turnov, IČO: 008 

550 22 příspěvek na projekt: „Česko-polská Hra králů“, ve výši 5.000 Kč. Jeho použití se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 392/2014 

ZM schvaluje Okresní rada asociace školních sportovních klubů okresu Semily, Husova 77, 511 01  

Turnov,  IČO: 014 520 61 příspěvek na projekt: „41. ročník silvestrovského běhu sídlištěm v 

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

Sportovním fondem. 

(Hlasování:23/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 393/2014 

ZM schvaluje Sportovní střelecký klub SOKOL Malý Rohozec, Malý Rohozec 157, 511 01  

Turnov, IČO: 270 226 50 příspěvek na projekt: „Pojizerská liga brokových střelců“,  ve výši 3.000 

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

(Hlasování:23/0/1) 
 

K bodu č. 30 

Rozdělení příspěvku z kulturního fondu 
 

     Usnesení ZM č. 394/2014 

ZM schvaluje Turnovskému divadelnímu studiu – Turnovská Bohéma, IČO: 266 118 56 se sídlem 

Náměstí Českého ráje 5, Turnov příspěvek na akci – Premiéra Král Maciuš První ve výši 5.000 Kč. 

Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 395/2014 

ZM schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx příspěvek na akci – Graffiti Jam – Chrom ve výši 3.000 

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

na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 396/2014 

ZM schvaluje Klubu přátel železnic Českého ráje, IČO: 49294211, se sídlem Kosmonautů 1552, 

Turnov příspěvek na akci – Parní vlak při zahájení turistické sezóny na Malé Skále ve výši 5.000 

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

na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 397/2014 

ZM schvaluje Spolku rodáků a přátel Turnova, IČO: 258369796, se sídlem Zborovská 947, Turnov, 

příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
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     Usnesení ZM č. 398/2014 

ZM schvaluje Dechové hudbě Turnovanka – Turnovská Bohéma, IČO: 26611856, se sídlem 

Náměstí Českého ráje 5, Turnov, příspěvek na činnost spolku ve výši 3.000 Kč. Jeho použití se 

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

Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 399/2014 

ZM schvaluje Spolku rodáků a přátel Turnova, IČO: 258369796, se sídlem Zborovská 947, Turnov, 

příspěvek na publikaci Náš Turnov ve výši 3.500 Kč. Jeho použití se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova. 

(Hlasování:24/0/0) 
 

 

Ostatní 
K bodu č. 31 

Projekt Města - brány poznání - zřízení info kiosku na nádraží ČD 
 

     Usnesení ZM č. 400/2014 

ZM schvaluje zapojení města Turnov do projektu Města – brány k poznání, pověřuje Ing. Elišku 

Gruberovou k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě 

regionálního produktu – zajištění podkladů (texty, fotografie). 

(Hlasování:25/0/0) 
 

     Usnesení ZM č. 401/2014 

ZM schvaluje spoluúčast města na projektu v maximální výši instalace informačního kiosku včetně 

propagace 15 000,- Kč. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 32 

Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v Turnově 
 

     Usnesení ZM č. 402/2014 

ZM souhlasí s pořádáním Mistrovství světa v orientačním závodě na horských kolech 2015 v 

Turnově za podmínky, že případné škody na pozemcích a majetku budou opraveny do 1 měsíce od 

konce závodu. Město Turnov se tímto usnesením nezavazuje k finanční spoluúčasti na této akci. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 33 

Čestné občanství, Cena obce 
 

     Usnesení ZM č. 403/2014 
ZM schvaluje udělení ocenění Čestný občan Města panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

(Hlasování:24/0/1) 
 

     Usnesení ZM č. 404/2014 

ZM schvaluje udělení ocenění Cena obce paní xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx. Peněžitá 

částka 50.000,- Kč bude rozdělena mezi rovným dílem, každému 25.000,- Kč. 

(Hlasování:24/0/1) 
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K bodu č. 34 

Zdravé město, Místní agenda 21 - změna koordinátora 
 

     Usnesení ZM č. 405/2014 

ZM odvolává koordinátora Projektu Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 Bc. Radka 

Drašnara a jmenuje do této funkce Ing. Kláru Preislerovou. 

(Hlasování:25/0/0) 
 

K bodu č. 35 

Nemocnice - aktuální situace 
 

     Usnesení ZM č. 406/2014 

ZM bere na vědomí zprávu o aktuální situaci v turnovské nemocnici. 

(Hlasování:24/0/1) 

 

 

V Turnově dne 2. října 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Ing. Jaromír Pekař 

       starosta               místostarosta 


