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1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 132/2021 

ZM souhlasí  

s navrhovaným programem jednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 

 

 

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - Schválení žádosti na projekt Přístavba a vestavba Zimního stadionu v 

Maškově zahradě – 2. etapa Přístavba (pokračování projektu)   
 

Usnesení ZM č. 133/2021 

ZM schvaluje  

podání žádosti o investiční dotaci na projekt "Turnov areál Maškova zahrada. Přístavba a vestavba zimního stadionu: 

II. etapa" k Národní sportovní agentuře z programu 162 52, Výzvy 13/2020 (Regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024- investice nad 10 mil. Kč) v termínu do 28. 5. 2021 a zároveň schvaluje závazek spolufinancování 

projektu v rámci rozpočtu města ve výši 3,75 mil. Kč, s předpokládanou realizací akce v roce 2023 za předpokladu 

získání dotace. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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3. Smlouvy budoucí darovací s Libereckým krajem - chodník Károvsko a BUS zastávka a chodník Mašov   
 

Usnesení ZM č. 134/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem, na části pozemků 

p. p. č. 2904/1 o předpokládané výměře cca 1729,4 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v 

katastrálním území Turnov, p. p. č. 1131/1 o předpokládané výměře cca 185,2 m2, ostatní plocha, způsob využití 

silnice, nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova a p. p. č. 2061 o předpokládané výměře cca 451,7 m2, 

ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova, na stavbu "Chodník 

Károvsko - Turnov". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 135/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem, na část p. p. č. 

1414/1 o předpokládané výměře cca 51 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním 

území Mašov u Turnova, obci Turnov, na stavbu "Autobusová zastávka Mašov - náves". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 136/2021 

ZM schvaluje  

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následné darovací smlouvy s Libereckým krajem, část p. p. č. 

1414/1 o předpokládané výměře cca 926 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním 

území Mašov u Turnova, na stavbu "Chodník Turnov - Mašovská ulice". 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 

 

 

 4. Darovací smlouva na pozemek p. č. 3497/15, k. ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 137/2021 

ZM schvaluje  

převod pozemku p. č. 3497/15, k. ú. Turnov, formou daru, z majetku Libereckého kraje do vlastnictví města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

5. Odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 138/2021 

ZM schvaluje  

odkoupení pozemku p. č. 273, k. ú. Turnov, od společnosti TERRA společnost s. r. o., IČ 49286064, za kupní cenu 

ve výši 2.075.000 Kč (2500 Kč/m2), která je cenou v daném místě a čase obvyklou. Správní poplatek za vklad do 

KN uhradí prodávající. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

 

6. Prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 139/2021 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 797/1, k. ú. Turnov, do vlastnictví spolumajitelů domu č. p. 1352, evidovaných na LV č . 4590, 

ul. Koněvova, Turnov, za kupní cenu ve výši 640 Kč/m2, tzn. celková cena 83.200 Kč, která je v daném místě a čase 

cenou obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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7. Schválení podnětu na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem a schválení 

obsahu Změny č. 5 Územního plánu Turnov   
 

Usnesení ZM č. 140/2021 

ZM schvaluje  

podnět na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 141/2021 

ZM schvaluje  

Obsah Změny č. 5 Územního plánu Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 142/2021 

ZM schvaluje  

Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Turnov zkráceným postupem dle ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 143/2021 

ZM schvaluje  

úhradu nákladů Změny č. 5 Územního plánu Turnov z rozpočtu města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

8. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2021  
 

Usnesení ZM č. 144/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti spolku ve 

výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních 

dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 145/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 

62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 146/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 62013475 na 

podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 147/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62013459 na podporu 

činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 148/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62014064 na 

podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 149/2021 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62013424 na 

podporu činnosti spolku ve výši 21.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

9. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   
 

Usnesení ZM č. 150/2021 

ZM schvaluje  

církvi Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČO: 48623814, se sídlem Žireč 1, 544 04 Dvůr 

Králové nad Labem, příspěvek na projekt "Zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou" ve 

výši 10.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu 

sociální oblasti města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 151/2021 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČO: 45598029, se sídlem 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt "Deštník pro každou generaci" ve výši 40.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na 

sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 152/2021 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena s 

jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 153/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČO: 70155097, se sídlem Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt "CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2021" ve výši 270.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a zároveň schvaluje znění 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 11/2021 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 154/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČO: 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální 

službu Raná péče, projekt Poskytování preventivní sociální služby raná péče, ve výši 20.000 Kč. Poskytnutí se řídí 

Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 

na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 155/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV, příspěvek 

na sociální službu Odborné sociální poradenství, projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 

Panochově nemocnici v Turnově, ve výši 8.000 Kč.  Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 

prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 156/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČO: 29043913, se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá, 

příspěvek na sociální službu Osobní asistence, projekt Terénní osobní asistence občanům města Turnov, ve výši 

45.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 157/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Déčko Liberec z. s., IČO: 68455232, se sídlem Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální 

službu Odborné sociální poradenství, projekt Občanská poradna Liberec, ve výši 20.000 Kč. Poskytnutí se řídí 

Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 

na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 158/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Most k naději, z. s., IČO: 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, příspěvek na 

sociální službu Terénní programy, projekt Terénní programy pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji, ve výši 

46.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 159/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Návrat, o.p.s., IČO: 27323773, se sídlem Široká 304/68, 460 07 Liberec 3, příspěvek na sociální službu 

Azylové domy, projekt Azylový dům Speramus, ve výši 35.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti 

města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 160/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Sdružení TULIPAN z. s., IČO: 26672472, se sídlem Sokolská 113/8, 460 01 Liberec, příspěvek na 

sociální službu Chráněné bydlení, projekt Chráněné bydlení TULIPAN, ve výši 20.000 Kč. Poskytnutí se řídí 

Pravidly poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 161/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Bílý kruh bezpečí, z. s., IČO: 47607483, se sídlem U Trojice 1042/2, Praha 5, Smíchov, příspěvek na 

sociální službu Odborné sociální poradenství, projekt Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve 

výši 3.000 Kč. Poskytování se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 162/2021 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 163/2021 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS Turnov, z. s., IČO: 49295101, se sídlem Skálova 2336, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální 

službu Sociálně terapeutické dílny ve výši 150.000 Kč a na sociální službu Podpora samostatného bydlení ve výši 

200.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí 

dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 6/2021 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

Usnesení ZM č. 164/2021 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČO: 26671468, se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, 

příspěvek na sociální službu Centrum denních služeb ve výši 74.000 Kč a na sociální službu Odlehčovací služby ve 

výši 70.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 10/2021 a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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Usnesení ZM č. 165/2021 

ZM schvaluje  

organizaci Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., IČO: 26636328, se sídlem Oblačná 450/1, Liberec 5, příspěvek na 

sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 110.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly 

pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 4/2021 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

 

  

10. Členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova - odvolání člena správní rady 

fondu a návrh na jmenování nového   
 

Usnesení ZM č. 166/2021 

ZM odvolává  

k 31. 5. 2021 Bc. Jaroslava Cimbála z členství ve Správní radě Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

Usnesení ZM č. 167/2021 

ZM jmenuje  

k 1. 6. 2021 Ing. Janu Maříkovou členkou Správní rady Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.  
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

11. Zřizovací listina Zdravotně sociálních služeb Turnov - doplnění   
 

Usnesení ZM č. 168/2021 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 01. 07. 

2021 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává k jejímu vlastnímu 

hospodářskému využití. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

 

12. Příspěvky občanů   

 

            

13. Dotace na podporu cestovního ruchu   
 

Usnesení ZM č. 169/2021 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 27 878 Kč pro společnost Geopark Český ráj o.p.s., IČ 27511774 na projekt Zvýšení 

visibility Globálního geoparku UNESCO Český ráj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního 

ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 170/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč pro společnost Kultura města Mladá Boleslav a. s., IČ 28166426 na projekt 

Český ráj v plné kráse. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
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Usnesení ZM č. 171/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s., IČ 05693381 na projekt 

VIA SACRA a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu Libereckého kraje IV (židovské památky 

LK: část Turnov a okolí). Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

  

 

Usnesení ZM č. 172/2021 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu 

poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 

 

  

14. Individuální dotace - Memoriál Ludvíka Daňka   
 

Usnesení ZM č. 173/2021 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 320 000 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 

00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2021 a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 

 

 

15. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov   
 

Usnesení ZM č. 174/2021 

ZM schvaluje  

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s navrhovanou změnou 

s účinností od 27. 5. 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/0/6] 

 

  

16. Závěrečná zpráva kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021   
 

Usnesení ZM č. 175/2021 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 

 

  

17. Vodohospodářské sdružení Turnov - specifikace zadání analýz   
 

Usnesení ZM č. 176/2021 

ZM schvaluje  

schvaluje zadání právní analýzy – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v České republice v obdobných 

případech vystoupení člena z vodohospodářského sdružení v případě sporu o způsob vydání vodohospodářského 

majetku. ZM bere na vědomí konkrétní obsah této analýzy, včetně předpokládaného časového, finančního 

harmonogramu a samotného způsobu zadání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 
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Usnesení ZM č. 177/2021 

ZM schvaluje  

zadání posouzení finalizovaného návrhu nových stanov VHS Turnov. ZM bere na vědomí konkrétní obsah této 

analýzy, včetně předpokládaného časového, finančního harmonogramu a samotného způsobu zadání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/0] 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 3. června 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………….  ……………………..………………… 

  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 


