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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 29. dubna 2021  

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 

Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, 

Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, 

Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubíček, David 

Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 

Weissová 

 

Nepřítomni: 

 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 

Zapisovatelka: 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová            

 

Mgr. Jaromír Frič, Ivan Kunetka, PhDr. Hana Maierová 

 

 

Mgr. Eva Honzáková 

 

Radka Vydrová 

 

Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Michal Loukota 

 

 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 63/2021 

ZM schvaluje  

navrhovaný program jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

 

2. Směna pozemků p. č. 370/2 a p. č. 2064/2, k. ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 64/2021 

ZM schvaluje  

směnu pozemků p. č. 370/2, o výměře 78 m2 a p. č. 2064/2, o výměře 447 m2, oba v k. ú. Turnov, s manžely 

xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Směna bude uskutečněna s doplatkem ze strany manželů 

xxxxxxxxxxxx ve výši 38.760 Kč, kteří zároveň uhradí náklady na ocenění pozemku a správní poplatek na vklad do 

katastru nemovitostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 

 

  

 

 



2  Usnesení Zastupitelstva města Turnov 29. 4. 2021 

3. Bezúplatný převod pozemku p. č.  2758/19 a spoluvlastnického podílu 1/2 na p. č. 2758/19, oba k. ú. Turnov  

  

Usnesení ZM č. 65/2021 

ZM schvaluje  

bezúplatné převzetí pozemku p. č. 2758/19 a podílu 1/2 na p. č. 2758/20, oba k. ú. Turnov, od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného práva č. 

UZSVM/HSM/552/2021-HSMM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

 

  

4. Informace - investiční akce města v roce 2021   
 

Usnesení ZM č. 66/2021 

ZM bere na vědomí  

informaci o investičních akcí města Turnova v roce 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

 

  

5. Pojmenování nové ulice v Turnově-Daliměřicích   
 

Usnesení ZM č. 67/2021 

ZM schvaluje  

pojmenovat komunikaci na p. p. č. 952/1 a na části p. p. č. 711/175 v části města Turnov-Daliměřice názvem "U 

Letiště". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

  

 

6. Rozdělení dotací z památkového fondu   
 

Usnesení ZM č. 68/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu střešní krytiny na č. p. 174 Krajířova ul., Turnov. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 

smlouvy č. 4-21-101 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 69/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč pro xxxxxxxxxx na stavební úpravy střechy, novou střešní krytinu na č. p. 

105 Jiráskova ul., Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo 

města schvaluje znění smlouvy č. 4-21-102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 70/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 479 Krajířova ul., Turnov. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 

smlouvy č. 4-21-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 71/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro xxxxxxxxx na kompletní fasádu na č. p. 124 Jiráskova ul., Turnov. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 

smlouvy č. 4-21-104 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 72/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Beershop CZ, s. r. o. na modernizaci objektu (okna, střecha, garážová 

vrata) č. p. 215 Palackého ul.. Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov zároveň 

Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-21-105 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 73/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 484 Palackého ul., Turnov.  Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 74/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro xxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 486 Krajířova ul., Turnov. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 75/2021 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s žadateli, kterým bude 

poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

  

7. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Usnesení ZM č. 76/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXXI. 

Turnovský drahokam. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 77/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt Prázdninové 

pohádkování. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 78/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt 26. mezinárodní sympozium současného šperku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 79/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., 

IČ 26611856 na projekt Taneční odpoledne při dechovce 2020. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 80/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ 

70104271 na projekt 65. ročník Hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, zároveň schvaluje znění smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-21-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 81/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč pro společnost Wisemusic s. r. o., IČ 29035970 na projekt 

FUNKIN´TURNOV 17. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 82/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnost spolku 

v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 83/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 13 600 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 84/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Výtvarný salon XVI. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 85/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Řemeslo má zlaté dno – řemeslný jarmark. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 86/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Edukativní programy a řemeslné dílny pro žáky, studenty a veřejnost. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 87/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro společnost SUNDISK s. r. o., IČ 25499441 na projekt Hudební festival 

Dolánky 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 88/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 42 500 Kč pro spolek AnarchiaA Music z. s., na projekt TURN-OFF ROCK FEST 

OPEN AIR 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 89/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2 400 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku spolek 

Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Podzimní koncert. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 90/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3 500 pro xxxxxxxx na projekt Housle nejen jako sólový nástroj. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 91/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 600 pro xxxxxxxxxx na projekt Premiéra divadelního představení – Tak krátký čas na 

život. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

Usnesení ZM č. 92/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na projekt 

Premiéra divadelního představení – Není to tak zlé. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 93/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 26 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt SELMA WANTED. Použití 

dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 94/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 44 000 pro ústav POST BELLUM, z. ú., IČ 26548526 na projekt Pamětníci Turnovska 

vyprávějí. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu 

z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 95/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na podporu činnosti 

spolku v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 96/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti spolku v roce 2021. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 97/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí z. s., IČ 70155054 na podporu 

činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 98/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku 

Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 99/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro uskupení VANITY, prostřednictvím xxxxxxxxxx na podporu činnosti v 

roce 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 100/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na vydání 

publikace Náš Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 101/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. IČ 70155054 na vydání 

publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 

a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 102/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro xxxxxxxxxx na vydání publikace Autorské album písní pro dětské a 

studentské sbory. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 103/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro xxxxxxxx na vydání CD Milan „Fricek“ Frič – Prošel jsem divný kraje. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 104/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč pro uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku spolek Turnovská bohéma, 

z. s., IČ 26611856 na vydání CD JazzChristmas in Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 105/2021 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude dotace v programu Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 106/2021 

ZM rozhodlo  

neposkytnout dotaci pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na projekt Letní koncerty vážné hudby 

H.S. z důvodu konání akce mimo území města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 107/2021 

ZM rozhodlo  

neposkytnout dotaci pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na podporu činnosti v roce 2021 z důvodu 

doručení žádosti po termínu stanoveném ve vyhlášení programu k předkládání žádostí. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

 

8. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ   
 

Usnesení ZM č. 108/2021 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2021 pro projekty:  

1/ Dům č. p. 72, Skálova ul., k. ú. Turnov (vlastník Liberecký kraj, U Jezu 642/2, 460 01 Liberec).  

Bude prováděna rekonstrukce objektu – Etapa I. (sanace objektu, vybourání svislých i vodorovných nepůvodních 

konstrukcí a jejich doplnění). Celkový objem prací v roce 2021 činí 2.298.683,99 Kč (uznatelné náklady jsou 

2.111.978,98 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 1.056.978,98 Kč z prostředků vlastníka, 1.055.000 Kč z Programu 
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regenerace MPR a MPZ.  

2/ Kostel sv. Mikuláše, p. p. č. 485 k. ú. Turnov (vlastník Římskokatolická farnost – děkanství Turnov, Děkanská 87, 

511 01 Turnov).   

Bude prováděno statické zajištění trhlin v obvodovém zdivu, následná obnova omítky a oprava střechy. Celkový 

objem prací v roce 2021 činí 557.762Kč . Jednotlivé podíly jsou tyto: 223.762 Kč z prostředků vlastníka, 278.000 

Kč z Programu regenerace MPR a MPZ, 56.000 Kč z rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 

 

  

9. Rozdělení dotace z Koncepce programu záchrany (KPZ) sportovním spolkům a organizacím – stupeň 3-8   
 

Usnesení ZM č. 109/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1, 068.722 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z toho je 

určeno 777.742 Kč na provozní náklady a 290.980 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 

organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-

201, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 110/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 492.986 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544, z toho 

je určeno 383.936 Kč na provozní náklady a 109.050 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 

organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-

202, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 111/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 583.928 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 107.861 Kč na 

provozní náklady, 65.400 Kč na sportovní činnost spolku a 410.667 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 

spolky a organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 2-21-203, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 112/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 412.366 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho je určeno 

335.166 Kč na provozní náklady a 77.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – 

stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-204, která 

bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 113/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 432.514 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 60.494 Kč na 

provozní náklady, 176.020 Kč na sportovní činnost spolku a 196.000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 

spolky a organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 2-21-205, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 114/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 297.300 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 18.000 Kč 

na provozní náklady, 69.300 Kč na sportovní činnost spolku a 210.000 Kč na nájmy za sportoviště. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní 

spolky a organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 2-21-206, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 115/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 70.800 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 25.800 

Kč na provozní náklady a 45.000 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-

8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-207, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 116/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 67.820 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je určeno 44.000 

Kč na provozní náklady a 23.820 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-

8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-208, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 117/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 71.200 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 44.000 

Kč na provozní náklady a 27.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-

8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-209, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 118/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 67.960 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480, z 

toho je určeno 44.000 Kč na provozní náklady a 23.960 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a 

organizace – stupeň 3-8. ZM zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-21-

210, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 119/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 39.120 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 35.000 Kč na 

provozní náklady a 4.120 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 120/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 24.040 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho je určeno 

12.000 Kč na provozní náklady a 12.040 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – 

stupeň 3-8. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 121/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 11.760 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 9.000 Kč na 

provozní náklady a 2.760 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 122/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 24.200 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 6.000 Kč na 

provozní náklady a 18.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a vyhlášeným programem Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

Usnesení ZM č. 123/2021 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 

bude dotace v programu Koncepce programu záchrany pro sportovní spolky a organizace – stupeň 3-8 poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

 

 

10. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Usnesení ZM č. 124/2021 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění s doplněním akce pálení čarodějnic v noci z 30. 4. 

na 1. 5., kdy se doba nočního klidu vymezuje dobou od 00:00 do 06:00 hod. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/2/6] 

 

  

11. IROP 2021-2027 – Modernizace odborných učeben v ZŠ   
 

Usnesení ZM č. 125/2021 

ZM schvaluje  

Záměr na modernizaci odborných učeben základních škol – ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova  - 2. etapa a 

zpracování žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021 – 2027. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

12. Zdravé město Turnov a MA 21 - Zpráva o činnosti za rok 2020, Metodika participativního rozpočtu města 

Turnov – Tvoříme Turnov v roce 2021 - 2022   
 

Usnesení ZM č. 126/2021 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 127/2021 

ZM schvaluje  

Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2021 – 2022 a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho zařadit částku 600 000,- na participativní rozpočet do návrhu rozpočtu na rok 2022. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 

  

 

13. Příspěvky občanů   
 

 

14. Vodohospodářské sdružení Turnov výsledky jednání o nových stanovách – duben 2021   
 

Usnesení ZM č. 128/2021 

ZM bere na vědomí  

zprávu o výsledku jednání o nových stanovách Vodohospodářského sdružení Turnov z dubna 2021. ZM pověřuje 

starostu a členy v radě sdružení VHS Turnov za město Turnov dalším jednáním o návrhu těchto stanov a ukládá 

předložit nové stanovy sdružení nejpozději na zářijovém jednání ZM v roce 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 

 

  

15. Vodohospodářské sdružení Turnov - aktuální informace a další postup   
 

Usnesení ZM č. 129/2021 

ZM schvaluje  

záměr zadání analýz (právní-ekonomická-vodohospodářská) ke zjištění možnosti vlastní správy vodohospodářské 

infrastruktury a zajištění zpracování veškerých nutných posudků a dokumentů k zajištění této správy. Analýzy budou 

podkladem pro vyjednání sporných bodů v rámci RS VHS Turnov. ZM pověřuje předsedu výboru ZM pro 

vodohospodářský majetek Jiřího Mikulu předložit na jednání ZM konkrétní požadovaný obsah těchto analýz, včetně 

předpokládaného časového, finančního harmonogramu a samotného způsobu zadání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/7/2] 

  

Usnesení ZM č. 130/2021 

ZM pověřuje  

zástupce města v RS VHS Turnov, aby si vyžádali součinnost VHS Turnov a provozovatele SčVK v poskytnutí 

nezbytných údajů pro vypracování analýz, především podrobných údajů z provozní evidence. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/1/7] 

  

Usnesení ZM č. 131/2021 

ZM pověřuje  

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho a zástupce v radě sdružení VHS Turnov za město Turnov dalším 

jednáním o návrhu stanov VHS Turnov, především jednáním o vypořádání majetku při vystoupení ze svazku a 

ukládá předložit výsledky jednání nejpozději na zářijovém jednání ZM v roce 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/10] 

  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 5. května 2021 

 

 

 

 

 

 …………………………………….     ……………………………..……. 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 

 


