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Usnesení   

Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 26.02.2015  

 
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   
  

usnesení ZM č. 25/2015 

ZM schvaluje  

program jednání s vypuštěním zmiňovaných bodů. 

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

K bodu č. 2  

Vodohospodářské sdružení Turnov - prezentace činnosti 

   
 

usnesení ZM č. 26/2015 

ZM projednalo  

informaci o základních otázkách chodu VHS Turnov.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 

 
 

K bodu č. 3 

Zpráva o činnosti Policie ČR v Turnově za rok 2014   
 

    

usnesení ZM č. 27/2015 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti Policie ČR v Turnově za rok 2014.       

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

 

K bodu č. 4 

Zpráva o činnosti Městské policie v roce 2014   
 

usnesení ZM č. 28/2015 

ZM bere na vědomí  

a bez připomínek předloženou výroční zprávu městské policie za rok 2014.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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K bodu č. 5  

Dům přírody - aktuální informace   
 

usnesení ZM č. 29/2015 

ZM bere na vědomí  

informace o projektu Dům přírody v Dolánkách.      

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

K bodu č. 6 

Příspěvky občanů   
 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
    

K bodu č. 7/ Přestávka   
   

K bodu č. 8 

Prodej komerčních pozemků v Maškově zahradě   
Bod byl stažen z programu jednání. 
 

 

K bodu č. 9 

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

Města Turnova   
 

 

usnesení ZM č. 30/2015 

ZM bere na vědomí  

zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu no obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova v 

roce 2014.      

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

K bodu č. 10 

Schválení darovací smlouvy s LK "Rekonstrukce silnice II/610 Turnov - Nádražní ul."   
 

 

usnesení ZM č. 31/2015 

ZM schvaluje  

uzavření darovací smlouvy s Libereckým krajem na přijetí objektů SO 101(rekonstrukce Nádražní ulice 1. 

a 2. etapa), SO 421 a SO 422 (rekonstrukce veřejného osvětlení 1. a 2. etapa), SO 801 (městský mobiliář) 

a SO 810 (sadové úpravy) v rámci investiční akce "II/610 Turnov - Nádražní ulice" do výlučného 

vlastnictví Města Turnov formou daru.      

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

K bodu č. 11 

Záměr pořízení úvěru na investiční akce   
 

 

usnesení ZM č. 32/2015 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého úvěru v roce 2015 ve výši 40 mil Kč od bankovního ústavu, který bude doporučen 

zastupitelstvu města hodnotící komisí a to na základě předložených nabídek.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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K bodu č. 12 

Prodej restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí   
 

 

usnesení ZM č. 33/2015 

ZM bere na vědomí  

informace o dosavadním prodeji a nadále souhlasí s prodejem restaurace Šetřilovsko a souvisejících 

nemovitostí, tj. p.p.č.2815 včetně stavby čp.389 (roubenka) vyjma pozemku pod pomníkem, p.p.č.2816 

včetně stavby čp. 904 (restaurace), p.p.č. 2817, p.p.č. 2818/2 a části pozemků p.č.2818/1 a p.č.2818/3 vše 

v k.ú. Turnov o celkové výměře pozemků cca 2530m2 (viz přiložený geometrický plán) za minimální 

celkovou kupní cenu 3 500 tis.Kč s upřesněnými regulativy nového územního plánu a budoucím využitím 

jako restaurace či kavárny.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
 
  

K bodu č. 13 

Software pro odbor správy majetku   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 

K bodu č. 14 

Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL   
 

 

usnesení ZM č. 34/2015 

ZM bere na vědomí  

informace o turnovské nemocnici.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 

  

usnesení ZM č. 35/2015 

ZM souhlasí  

se zněním nových stanov Krajské nemocnice Liberec, a.s. dle předloženého návrhu.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 

  

usnesení ZM č. 36/2015 

ZM bere na vědomí 

pozvánku Krajské nemocnice Liberec a. s. na zasedání mimořádné valné hromady konané dne 13. 2. 2015 

a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení kromě bodu č. 4.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 
  

K bodu č. 15 

OŠKS 15. - Památkový fond Města Turnova   
 

 

usnesení ZM č. 37/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Turnov dotaci na výměnu okenních výplní na č.p. 67 s 

čp. 68 ve Skálově ulici, k.ú. Turnov ve výši 44.500 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně 

města Turnov.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/1] 
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usnesení ZM č. 38/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na obnovu fasády a oken na uliční stěně na č.p. 

452 v Krajířově ulici, k.ú. Turnov ve výši 55.500 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v památkové zóně 

města Turnov.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/1] 

  

usnesení ZM č. 39/2015 

ZM neschvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na výměnu střešní krytiny na č.p. 290 

v ulici Antonína Dvořáka, k.ú. Turnov, neboť nebyl naplněn čl. II odst. 1 (nebyl předložen rozpočet akce) 

Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Turnov na obnovu objektů, které se nachází v 

památkové zóně města Turnov.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/1] 

  

usnesení ZM č. 40/2015 

ZM neschvaluje  

Základní umělecké škola Turnov, nám. Českého ráje 5, zastoupená Mgr. Bc. Bohuslavem Lédlem dotaci 

na obnovu vstupních dveří u objektu  č.p. 5– náměstí Českého ráje, v k.ú. Turnov, neboť není v zájmu 

tyto prostředky vkládat do vlastního majetku.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/1] 
 
  

K bodu č. 16 

Příspěvek VADM (volnočasové aktivity dětí a mládeže)   
 

 

usnesení ZM č. 41/2015 

ZM schvaluje  

Oddílu Judo TSC Turnov, Alešova 1865 

IČO: 150 455 44 na akci "Letní sportovní tábor dětí - Prackov 2015" dotaci ve výši 25.100 Kč. Použití 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 42/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 033 565 15 na akci "Příměstský sportovní - inline tábor" dotaci ve výši 10.690 Kč. Použití dotace se 

bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 43/2015 

ZM schvaluje  

Junáku-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, 511 01 Turnov, IČO: 150 454 

80 na akci "Letní skautské příměstské tábory" dotaci ve výši 18.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 44/2015 

ZM schvaluje  

Místní skupině Českého červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Semily), IČO: 709 620 31 na akci "Příměstský tábor se zdravotnickým zaměřením" dotaci ve výši 3.000 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 45/2015 

ZM schvaluje  

Sboru dobrovolných hasičů Mašov, Mašov 194, Turnov, IČO: 620 134 59 na akci "Dětský den v Mašově" 

dotaci ve výši  3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 46/2015 

ZM schvaluje  

Sboru dobrovolných hasičů Mašov, Mašov 194, Turnov, IČO: 620 134 59 na akci "Mašovské „Čarodky“" 

dotaci ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a 

mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 47/2015 

ZM schvaluje  

Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01  Turnov, IČO: 228 545 17 na akci "Pálení 

čarodějnic a zábavné odpoledne pro děti" dotaci ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly 

Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 48/2015 

ZM schvaluje  

Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01  Turnov, IČO: 228 545 17 na akci 

"Tradiční drakiáda na Pískách a dračí dílna" dotaci ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly 

Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 49/2015 

ZM schvaluje  

Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01  Turnov, IČO: 228 545 17 na akci "Dětské 

letní kino na Černavě + badmintonový turnaj" dotaci ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 50/2015 

ZM schvaluje  

Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 4, 511 01  Turnov, IČO: 228 545 17 na akci 

"Mikulášská nadílka" dotaci ve výši 3.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 51/2015 

ZM schvaluje  

Junáku-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, IČO: 150 454 80 na akci "Sv. 

Jiří – patron všech skautů" dotaci ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

usnesení ZM č. 52/2015 

ZM schvaluje  

Junáku-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, IČO: 150 454 80 na akci 

"Mikulášská taškařice" dotaci ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  
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usnesení ZM č. 53/2015 

ZM schvaluje  

Sboru dobrovolných hasičů Bukovina, Kobylka 11, Turnov, IČO: 620 134 67 na akci "Dětský maškarní 

bál" a "Vánoční nadílka" dotaci ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Pravidly Příspěvku na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 54/2015 

ZM schvaluje  

TJ Turnov - oddílu volejbalu, Skálova 207, Turnov, IČO: 732 171 719 na akci "Prezentace volejbalu jako 

náplně volného času pro žáky turnovských ZŠ" dotaci ve výši 11.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Pravidly Příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 55/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci Světlu Slunečnice - spolek, Paceřice 18, 463 44 Sychrov, IČO: 270 236 56 - na akci "Letní taneční 

tábor Rovensko pod Troskami 2015", neboť nebyla splněna podmínka dle článku č. 5 Pravidel VADM.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 56/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci Ilmě - spolek, Trávnice 902, 511 01  Turnov, IČO: 228 878 06 - na akci "30 let tance v Turnově, 

aneb 30 let od založení taneční skupiny Den Balet a 25 let od založení TaPŠ ILMA", neboť akce svým 

obsahem není určena k volnočasové aktivitě dětí a mládeže.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 57/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci Vzdělávacími centru Turnova, o.p.s., Jana Palacha 804, 511 01  Turnov, IČO: 260 046 74 - na akci 

"Příměstský tábor s angličtinou" a "Příměstský tábor T- Centrum", neboť celkové vlastní příjmy převyšují 

celkové výdaje konané akce.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 58/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci xxxxxxxxxxxxxx - Kouzelný svět skřítků xxxxxxxxxxxxxxx - na akci " Pohádkový park pro 

školky", neboť celkové vlastní příjmy převyšují celkové výdaje konané akce.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

 

K bodu č. 17 

Sportovní fond (SF)   
 

 

usnesení ZM č. 59/2015 

ZM schvaluje  

Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily, IČO: 008 547 94 dotaci na projekt  "Přebory 

spádových venkovských škol a žáků turnovských škol v netradičních sportovních disciplínách" ve výši 

3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
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usnesení ZM č. 60/2015 

ZM schvaluje  

Středisku volného času a mládeže Turnov, okres Semily, IČO: 008 550 22 dotaci na projekt "Odznak 

všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo Turnov" ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 61/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na projekt "Turnov Streetball Chalenge" ve výši 5.000 Kč. Použití 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

 

usnesení ZM č. 62/2015 

ZM schvaluje  

ABT Česana, Malý Rohozec 29, 511 01  Turnov, IČO: 227 511 73 dotaci na projekt "Dětský pohár 

Rohozec, 4. ročník" ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - 

Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

 

usnesení ZM č. 63/2015 

ZM schvaluje  

ABT Česana, Malý Rohozec 29, 511 01  Turnov, IČO: 227 511 73 dotaci na projekt "Pojizerský kompas" 

ve výši 2.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 64/2015 

ZM schvaluje  

Oddílu Judo TSC Turnov, Alešova 1865, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 44, dotaci na projekt "Liga žáků 

a žákyň JUDO o Samurajskou katanu ročník 2015" ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 65/2015 

ZM schvaluje  

Oddílu Judo TSC Turnov, Alešova 1865, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 44, dotaci na projekt "III. ročník 

Poháru Českého ráje mláďat, mladších žákyň a žáků" ve výši 2.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 66/2015 

ZM schvaluje  

Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov, Koňský trh 200, 511 01  Turnov, IČO: 150 

454 80, dotaci na projekt "Svojsíkův závod 2015 – základní kolo" ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se 

bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

 

usnesení ZM č. 67/2015 

ZM schvaluje  

TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28 dotaci na projekt 

"Oblastní závod v orientačním běhu" ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města 

Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
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usnesení ZM č. 68/2015 

ZM schvaluje  

TJ Turnov, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28, dotaci na projekt "Příměstský sportovní tábor 

TJ Turnov" ve výši 8.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním 

fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 69/2015 

ZM schvaluje  

TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28, dotaci na projekt "Přípravný 

volejbalový turnaj juniorek" ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města 

Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

 

usnesení ZM č. 70/2015 

ZM schvaluje  

TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28, dotaci na projekt "Jarní 

turnovský pohár v barevném minivolejbalu" ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí 

sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 71/2015 

ZM schvaluje  

TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 150 455 28, dotaci na projekt "Areál pevných 

kontrol - foto OB, orientační hra" ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí sportu města 

Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 72/2015 

ZM schvaluje  

Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily - sekce okrsek Turnovsko, IČO: 014 520 

61 dotaci na projekt "3boj všestrannosti s Adamem 2015" ve výši 8.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Koncepcí sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 73/2015 

ZM schvaluje  

AC Syneru Turnov-atletika, Skálova 207, 511 01  Turnov, IČO: 005 272 71, dotaci na projekt "Hruštice – 

běžecký závod turnovských atletů na 15 km" ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí 

sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

 

usnesení ZM č. 74/2015 

ZM schvaluje  

Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec 157, 511 01  Turnov, IČO: 270 226 

50, dotaci na projekt "Cena města Turnova" ve výši 2.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Koncepcí 

sportu města Turnova - Sportovním fondem.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 75/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci pro FK Pěnčín - Turnov, Koškova 828, 511 01  Turnov, IČO: 266 603 85, na projekt "Halové 

turnaje mladších žáků a starší přípravky ročníků 2003 a 2005", neboť celkové vlastní příjmy převyšují 

celkové výdaje konané akce.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
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usnesení ZM č. 76/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci pro Světlo Slunečnice, spolek, Paceřice 18, 463 44  Sychrov, IČO: 270 236 56, na projekt "Fitness 

Dance - Oblastní přebor základních a středních škol,  neboť nebyla splněna podmínka dle Koncepce 

sportu města Turnova 2012-2015 - Sportovního fondu.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 77/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci pro SO RÁJ, Hrubá Skála 46, 511 01  Turnov, IČO: 266 810 21, na projekt "Speedman Turnov", 

neboť nebyla splněna podmínka dle Koncepce sportu města Turnova 2012-2015 - Sportovního fondu.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 

  

usnesení ZM č. 78/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci pro SpinFit Liberec, Irkutská 93, Liberec 10, 460 10  Liberec, IČO: 467 466 65, na projekt "Dětská 

MTB cup 2015 - 1.závod Turnov", neboť nebyla splněna podmínka dle Koncepce sportu města Turnova 

2012-2015 - Sportovního fondu.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/2] 
  
 

K bodu č. 18  

Rozdělení příspěvků z Kulturního fondu   
 

 

usnesení ZM č. 79/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Turnovská Bohéma-Turnovské divadelní studio, IČO: 26611856, Nám. Č. ráje 5, Turnov 

dotaci na akci Modrý kocour ve výši 85.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.     

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 80/2015 

ZM schvaluje  

společnosti LS NA ŽIDLI, o.s., IČO: 26606861, J. Patočky 1670, Turnov dotaci na akci Turnovský 

drahokam ve výši 17.600,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 81/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Kruh přátel hudby při KCT, IČO: 25958941, Křišťálová 2072, Turnov, dotaci na akci 

Turnovské hudební večery ve výši 50.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 82/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČO:70104271, Křišťálová 

2072, Turnov, dotaci na akci Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov ve výši 55.000,- Kč. Její 

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

města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 83/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Spolek přátel Muzea Českého ráje, IČO: 49295225, Skálova 71, Turnov, dotaci na akci 

Staročeské řemeslnické trhy ve výši 70.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.     

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 84/2015 

ZM schvaluje  

společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, IČO: 25958941, Markova 311, Turnov, dotaci na akci 

Poetika 2015 ve výši 30.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

 

usnesení ZM č. 85/2015 

ZM schvaluje  

společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, IČO: 25958941, Markova 311, Turnov, dotaci na akci 

Adventní koncerty ve výši 34.500,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 86/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Turnovská Bohéma, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov, dotaci na činnost ve 

výši 12.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 87/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Muzeum Českého ráje, IČO: 00085804, Skálova 71, Turnov, dotaci na akci Regenerace 2 -  

šperk a drahokam ve výši 27.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních 

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 88/2015 

ZM schvaluje  

Pekařově společnosti Českého ráje, IČO: 15045901, Skálova 71, Turnov, dotaci na činnost spolku ve výši 

3.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 89/2015 

ZM schvaluje  

společnosti LS NA ŽIDLI, o.s., IČO: 26606861, J. Patočky 1670, Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 

3.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 90/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Kruh přátel hudby při KCT, IČO: 25958941, Křišťálová 2072, Turnov dotaci na činnost 

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

kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 91/2015 

ZM schvaluje  

společnosti NOTHINGHAM, IČO: 11088087, ul. 28 října 554, Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 

3.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 92/2015 

ZM schvaluje  

společnosti TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ, IČO: 11088087, ul. 28 října 554, Turnov 

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

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

usnesení ZM č. 93/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Pěvecký sbor Antonín Dvořák IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na 

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

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

usnesení ZM č. 94/2015 

ZM schvaluje  

společnosti O.s. Paměť Českého ráje a Podještědí, IČO: 163512385, Kosmonautů 1547, Turnov dotaci na 

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

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 95/2015 

ZM schvaluje  

amatérskému tanečnímu souboru Trnky, zastoupeného xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 96/2015 

ZM schvaluje  

Turnovskému divadelnímu studiu, IČO: 26611856, náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na činnost 

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

kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 97/2015 

ZM schvaluje  

Fotoklubu Safír Turnov, z.s., IČO: 45599084, Alej legií 695, Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 

3.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova.     

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 98/2015 

ZM schvaluje  

Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek, IČO: 26611759, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na 

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

příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 99/2015 

ZM schvaluje  

Spolku přátel a rodáků Turnova, IČO: 15045927, Zborovská 947, Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 

3.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní 

aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 100/2015 

ZM schvaluje  

Klubu přátel železnice, IČO: 49294211, Nádražní 1109 Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 3.000,- 

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

území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 101/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na akci – Pohovka I. ve výši 13.000,- Kč. Její poskytnutí se bude 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 102/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na akci – Pohovka II. ve výši 13.000,- Kč. Její poskytnutí se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 103/2015 

ZM schvaluje  

občanskému sdružení LS Na Židli, zapsanému spolku, IČO: 26606861, J. Patočky 1670, Turnov dotaci na 

akci – Prázdninové pohádkování ve výši 8.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 104/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Základní umělecká škola Turnov, IČO: 70946086, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na 

akci – Turnovské kytaření ve výši 20.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 105/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Základní umělecká škola Turnov, IČO: 70946086, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na 

akci Mezinárodní interpret. kurzy - Festival L. Janáčka a B. Martinů – 30.000,- Kč. Její poskytnutí se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 106/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Základní umělecká škola Turnov, IČO: 70946086, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na 

akci – Zpíváme si pro radost ve výši 24.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 107/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Turnovská Bohéma, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na akci – 

Jazzové hody a Neformjazzfest ve výši 20.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 108/2015 

ZM schvaluje  

společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., IČO: IČO: 25958941, Markova 311, Turnov dotaci 

na akci – Turnovské kulturní léto ve výši 45.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 109/2015 

ZM schvaluje  

společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., - NAPŘÍČ s.o.s., IČO: 25958941, Markova 311, 

Turnov dotaci na akci – Písničky Napříč ve výši 14.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 110/2015 

ZM schvaluje  

společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. – NAPŘÍČ s.o.s., IČO: 25958941, Markova 311, 

Turnov dotaci na akci – Besídka  textové dílny Slávka Janouška ve výši 15.000,- Kč. Její poskytnutí se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 111/2015 

ZM schvaluje  

společnosti KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. – NAPŘÍČ s.o.s., IČO: 25958941, Markova 311, 

Turnov dotaci na akci –– Festival NAPŘÍČ ve výši 15.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 112/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Muzeum Českého ráje, IČO: 00085804, Skálova 71, Turnov dotaci na akci – Edukativní dílny 

pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 16.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 113/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, IČO: 49295225, Skálova 71, Turnov dotaci na 

akci – Výtvarný salón pro dospělé a seniory ve výši 13.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  
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usnesení ZM č. 114/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, IČO: 00855022, Husova 77, Turnov dotaci na 

akci – Turnovský kos 2015ve výši 7.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

 

usnesení ZM č. 115/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, IČO: 00855022, Husova 77, Turnov dotaci na 

akci – Turnovský Štěk 2015 ve výši 11.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 116/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, IČO: 00855022, Husova 77, Turnov dotaci na 

akci – Turnovská Mateřinka 2015 ve výši 18.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

usnesení ZM č. 117/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Městská knihovna Antonína Marka, IČO: 00498858, Jeronýmova 517, Turnov dotaci na akci 

–Večery s osobnostmi ve výši 27.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

usnesení ZM č. 118/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Městská knihovna Antonína Marka, IČO: 00498858, Jeronýmova 517, Turnov dotaci na akci 

–Výtvarné a tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi ve výši 16.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 119/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Městská knihovna Antonína Marka, IČO: 00498858, Jeronýmova 517, Turnov dotaci na akci 

– Knihovna pro všechny – Knihovna otevřená rodině ve výši 25.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 120/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na akci – Graffiti Jam Turnov ve výši 6.000,- Kč. Její poskytnutí se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 121/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Pěvecký sbor Antonín Dvořák, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov, Turnov 

dotaci na akci – Vánoční koncert ve výši 11.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 122/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - SUPŠ, dotaci na akci – Majáles 2015 ve výši 10.000,- Kč. 

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

města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 123/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Muzeum Českého ráje, IČO: 00085804, Skálova 71, Turnov, dotaci na akci 300 let zpracování 

drahých kamenů v Turnově ve výši 16.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 124/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Turnovská Bohéma – Turnovskému divadelnímu studiu, IČO: 26611856, Náměstí Českého 

ráje 5, Turnov, dotaci na výrobu inscenace pro Pohádku z lucerny ve výši 10.500,- Kč. Její poskytnutí se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 125/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na koncert Martiny Trchové trio ve výši 7.500,- Kč. Její poskytnutí 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1]  

 

usnesení ZM č. 126/2015 

ZM neschvaluje  

dotaci Spolku rodáků a přátel Turnova na akci Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále, neboť 

nesplňuje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 127/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, IČO: 00085804, Skálova 71, Turnov dotaci na publikaci 

Paměti sedláka Josefa Dlaska z let 1800 – 1853 ve výši 15.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 128/2015 

ZM schvaluje  

společnosti Paměť Českého ráje a podještědí, IČO: 70155054, Kosmonautů 1547, Turnov dotaci na 

publikaci – Vlastivědný sborník – Od Ještěda k Troskám ve výši 5.000,- Kč. Její poskytnutí se bude řídit 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 

  

usnesení ZM č. 129/2015 

ZM schvaluje  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotaci na vydání CD nosiče Štěstí je pěkně tlustá masařka ve výši 10.000,- 

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

území města Turnova.      

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 130/2015 

ZM schvaluje  

Spolku přátel a rodáků Turnova, IČO: 15045927, Zborovská 947, Turnov dotaci na vydání časopisu Náš 

Turnov ve výši 3.500 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
 
  

K bodu č. 19 

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na podporu organizací podporující 

společenský a občanský život obyvatel Turnova   
 

Bod byl stažen z programu jednání. 

 
  

K bodu č. 20 

Koupě objektů České spořitelny na náměstí Českého ráje – výsledek 2. kola výběrového 

řízení   
 

usnesení ZM č. 131/2015 

ZM bere na vědomí  

informace o výsledku výběrového řízení na koupi nemovitosti pozemek parc. č. 479/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří, jehož součástí je stavba Turnov, č. p. 97 – objekt občanské vybavenosti, vše v katastrálním 

území Turnov.      

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

  

 

V Turnově dne 6. března 2015 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta                místostarostka 

 


