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Zápis  

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 

 

 
Přítomni: Bc. Zbyněk Báča, Arnošt Černý, Šárka Červinková, Mgr. Jaromír Frič, Ing. Tomáš 

Hocke, MUDr. Daniel Hodík, Mgr. Petra Houšková, Tomáš Hudec, Karel Jiránek, Ing. 

Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal 

Loukota, PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula, Jiří Rezler, Ing. Vítězslav Sekanina, Ing. 

Petr Soudský, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Miroslav Šorejs, Mgr. Otakar Špetlík, MUDr. 

Jiří Tomášek, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Josef Uchytil, DiS., František Zikuda 

 
Nepřítomni: Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka      

 

Hosté:       Ing. Miroslav Šmiraus 

Ověřovatelé:    Arnošt Černý, Eva Kordová 

Zapisovatelka: Monika Donátová 
 

Přítomno 15 občanů 
 

 

 

 

 

 

 

Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny ke 

konkrétním diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je 

možné si vyžádat zvukový záznam v sekretariátu starosty.  

 

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

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

Úvod   
 

Rozprava:        
p. Hocke přednesl návrh na doplnění programu: 

stažení bodu č. 8 – Prodej komerčních pozemků v Maškově zahradě – bylo projednáno na pracovním 

zasedání ZM, dle tohoto zasedání není pro prodej pozemku nyní podpora 

stažení bodu č. 19 – Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na podporu organizací podporující 

společenský a občanský život obyvatel Turnova 

p. Houšková – od 20. 2. je v platnosti nový zákon, jeho výklady jsou různorodé a proto jsme se rozhodli, u 

výzev vyhlášených do tohoto dne, řídit se dosavadním zákonem, zákon je velmi přísný a budeme muset 

tento rok schválit nová pravidla a postupy pro příspěvky a granty 

     

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   
 

Rozprava:       Důvodem jejího zpracování bylo rozhodnutí Rady sdružení VHS, která doporučila 

maximálně informovat nová zastupitelstva o vodohospodářských otázkách. 

Prezentace již byla projednávaná na mnoha obcích a městech a velmi přínosná je vždy následná diskuse 

na základní témata, či o aktuální situaci a potřebách ve městech a obcích. Cílem tohoto prvního jednání s 

nově zvoleným zastupitelstvem je tedy zejména informovat a vzájemně diskutovat o základních otázkách 

a principech fungování VHS Turnov. Po předběžné dohodě je připravena na jednání ZM v březnu či 

dubnu další prezentace konkrétních klíčových záměrů v Turnově. 

 

Diskuse: p. Mikula, p. Hejduk, p. Hocke, p. Soudský, p. Hudec, p. Knížek, p. Špetlík, p. Sekanina, p. 

xxxxxxxxxx – občan 

 

V diskusi zaznělo: v ceně vody je velmi znát, čím se méně vody odebírá, má to za následek to, že se voda 

musí zdražovat; VHS si dividendy nevyplácí, vše se vrací do vody, peníze se vrací do investičních akcí; 

provozní náklady VHS nejsou malé, ale v celém objemu toho všeho jsou zanedbatelné – VHS má 7 

stálých zaměstnanců, bylo by dobré mít plán investic na celé volební období, domluvit se se všemi 

zástupci měst a obcí ve VHS že se budou spolupodílet na akcích; Saint-Gobain se odtrhl a spotřeba vody 

klesla, ale odtrhl se z důvodu drahé vody; je třeba opravovat majetek, který stárne – např. na Vesecku 80 

let starý vodovod, u Maškovy zahrady 110 let; správná cesta vyšší stočné a hlídat zda je placeno – 

soukromé společnosti, ale i státní či městské 

 

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   
 

Rozprava:         
Za posledních 5 let máme jedno z nejnižších čísel trestných činů na území nám svěřeném. Turnov je 

lokalita stabilizovaná – je zde malá míra nezaměstnanosti, vyspělý průmysl, dopravní křižovatka, nejsou 

zde sociálně vyloučené skupiny, které s sebou nesou riziko kriminality či trestné činnosti. Během 

posledních 3 let se nám podařilo do vězení poslat většinu pachatelů, zabývající se drogovou činností. 

Pochůzkovou činnost jsme museli z důvodu nižšího stavu pracovníků opustit, abychom mohli zajistit 
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důležitější činnost. Zvyšuje se kriminalita páchaná přes internet – rafinovanost pachatelů a důvěřivost 

poškozených. Násilná trestná činnost je nízká. Lidé se nemusí bát o své zdraví a chodit v noci po městě. 

V porovnání s jinými lokalitami Libereckého kraje je Turnov nejbezpečnější v poměru násilných 

trestných činů. V roce 2014 bylo jedno násilné loupežné přepadení s následkem smrti – do 24 hodin 

odhaleno a pachatel je ve výkonu trestu. Bylo zde odcizeno 27 vozidel za celý rok, to je minimum za 10 

let. Velkou zásluhu na tom mají občané. 

 

Diskuse: p. Hudec, p. Maierová, p. Drahoňovský 

 

V diskusi zaznělo: jak se řeší přestupky pod vlivem alkoholu, problematika domácího násilí; policie 

postupuje v mezi zákona, pokud je zde důvodné podezření o trestné činnosti pod vlivem alkoholu, je 

přivolán lékař a pachatel je podroben vyšetření, na základě vyšetření je buď dán do vazby či převezen na 

záchytnou stanici; počet dopravních přestupků se zmenšil  

    

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   
Rozprava:     
Rok 2014 byl od roku 2007 s nejnižším počtem strážníkům. Byla přesto zajištěna základní činnost MP. 

Zabýváme se většinou přestupky. Zvýšilo se narušení veřejného pořádku – rozjeli se zde restaurace a 

bary, činnost těchto zařízení je do nočních hodin, a následně se musí zasahovat k výtržnostem. Vytýkán 

propad „botiček“, snížení tím, že se strážníci více pohybují v terénu. Dávají se, aby pachatel nemohl odjet 

– je např. pod vlivem drogy, alkoholu. MP v centru města se zabývá dopravou - zákazy stání, zastavení, 

blokování na místě. Pokud se odtahuje, tak na požádání občana – jedná se o stání na vjezdu a nepodaří se 

zjistit majitele daného vozidla. Odtahů je tak 35 za rok. Kamerový systém prochází vylepšením, 

přecházíme na digitální systém, díky dotaci 350 tis. Kč. Díky kamerám v daných lokalitách dochází 

k minimální trestné činnosti. Snížila se pochůzková činnost, strážníci včetně vozidel jsou napojeni na 

GPS. Řadový strážník, který se zabývá prevencí kriminality na školách, domovech důchodců – tato 

činnost je prováděna nad rámec povinností a je velmi vítaná a oceněna. 

 

Diskuse: p. Maierová, p. Trucka, p. Hocke, xxxxxxxxx – občanka, xxxxxxxxxx – občan 

 

V diskusi zaznělo: snížil se počet strážníků – je tím ovlivněna možnost měření mobilním radarem a 

následné zjištění přestupků; půl roku jsme neměřili v Příšovicích, rok ve Svijanech – nyní to není 

zapotřebí, jsme zaměřeni na Turnov; stává se, že na měřeném úseku se přestupkovost zastaví, tak se 

přesuneme na jiný úsek; pokud je zapotřebí se po nějakém čase vrátit k předchozímu úseku, uděláme to; 

značně nám poklesl dopravních přestupků tam, kde jsou kamery; stává se nám, že je více přestupků 

v jednu chvíli a my nemáme možnost řešit všechny současně; než se vyřeší první, zbývající mohou být již 

vyřešeny; vždy máme prioritu ochranu zdraví a života na prvním místě; mnohé občany trápí zvuky od 

zvířat u sousedů – majitelé zvířat jsou zodpovědní za jejich projevy; od 1. 1.2015 se změnil občanský 

zákoník; MP v nočních hodinách takové to případy řeší 15x do měsíce, lidé venčí psy na veřejných 

prostranstvích či dětských hřištích; těžko se dokazuje, během ledna jsme na Patočkově sídlišti udělili 3 

blokové pokuty za znečištění prostranství, nejnižší byla 500 Kč; pokud bude schválena speciální hlídka, 

domníváme se, že se tato situace zlepší; v Příšovicích je to s největší pravděpodobností řešeno 

samostatnou vyhláškou; na sídlišti Výšinka se jezdí po chodnících – budeme se na ten jev soustředit  

 

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   
 

Rozprava:       Smlouva o smlouvě budoucí - bývalá škola Dolánky byla předložena již na Zastupitelstvu  

města Turnova 28.11.2013, v aktuálně předkládaném materiálu došlo po konzultaci s právníkem a žádosti 

kupujícího dle nového občanského zákoníku k rozdělení kupní smlouvy na dvě – na prodej nemovitostí a 

na prodej projektů včetně souvisejících činností.  

Město Turnov na základě Usnesení RM č. 602/2012 z 21.11.2012 postoupilo projekt Dům přírody 

Českého ráje (DP) na neziskovou organizaci Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., která podala žádost o 

dotaci v termínu do 23.11.2012. Dne 25.3.2013 byla žádost na Operačním programu Životní prostředí 

akceptována. V červenci bylo vydáno rozhodnutí č. 13149046-SFŽP o poskytnutí podpory na 

spolufinancování projektu v rámci operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu 

životního prostředí ČR.  

Město se zavázalo v případě poskytnutí dotace na realizaci projektu Dům přírody Český ráj prodat budovu 

a přilehlé pozemky včetně projektové přípravy žadateli o dotaci, kterým je Ekocentrum Oldřichov 

v Hájích, o.p.s. 

Město Turnov získá realizací projektu navrácení vložených financí na přípravu projektu cca 850 tis. Kč a 

prodejem nemovitostí cca 2,2 mil Kč. Zároveň získá významnou podporu v oblasti turistického ruchu v 

podobě nové nabídky služeb. Dům přírody bude sloužit rovněž jako místo společenských a kulturních 

akcí v dané lokalitě. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Špetlík, p. Hocke, p. Soudský, p. Loukota, p. Maierová, p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: vzhledem k náročnosti projektu jsme hledali vhodného provozovatele a příjemce 

dotace, domnívali jsme se, že Turnov je pěkné město, ale nemáme lidem co nabídkou v případě nepřízně 

počasí; děti by měly raději chodit do přírody než se koukat na expozice; řadu let se společně s odborem 

životního prostředí dělají akce zaměřené na ekologii; CHKO a Agentura ochrany přírody byli iniciátorem 

Domu přírody, měla by to být vstupní brána do CHKO a Agentura ochrany přírody se zavázala 

poskytnout 500tis. Kč každý rok; je zde plánovaná případně i pobočka městské knihovny; nyní zde 

nefunguje, byla by to místnost například i pro setkávání občanů v této lokalitě; město by mělo dávat do 

200 tis. Kč/rok v délce 10 let (doba udržitelnosti projektu)  

 

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   
 

Diskuse: xxxxxxxxxxx – občan, p. Hocke, xxxxxxxxxxxxx – občanka, p. Kordová, xxxxxxxxxxx – 

občan, p. Hodík, p. Špetlík, p. Maierová, xxxxx – občan, xxxxxxx - občan 

 

V diskusi zaznělo:  

xxxxxxxxxxx: špatný stav cyklostezky ve Struhách, objekt vodárny na Výšince (je to přístupné a vztahují 

se tam různé živly) a stav sídliště Na Výšince,  

p. Hocke: Stebénka je o prioritách, které se nyní diskutují napříč komisemi RM, je na zastupitelích kam se 

rozhodnou peníze investovat, do jakých lokalit; do sídliště na Výšince bylo investováno málo finančních 

příspěvků, co bylo postaveno; vodárnu dáme do hledáčku MP; na sídlišti Výšinka se nám podařila 

spolupráce s bytovým družstvem, přibyla tam parkovací stání; v každém ze sídlišť bychom rádi něco 

udělali, spolupráce s bytovými družstvy by byla velkým přínosem; 

xxxxxxxxxxxxx: pokud srovnáváme Turnovsko, Jičínskou a Semilskou knihovnu, Turnov si dle výroční 

zprávy nevede zas tak špatně; všechny zmiňované knihovny uvádějí nárůst návštěvnosti; klasické knize se 

předpovídal zánik, stal se přesný opak a klasická kniha je na vzestupu; domnívám se, že by se měl spíš 

řešit výtah do knihovny, než kolik bude stát nová knihovna 

p. Kordová: musím poděkovat, jelikož se mne opravdu nikdo nezastal 
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xxxxxxxxxx: pozemek Na Lukách, který sousedí s kynology, byl pronajat; kynologové žádali, zda by 

mohli tento pozemek si pronajmout pro své účely, ale RM schválila jiného nájemce, jelikož tento nájemce 

spravuje sousední pozemky; nyní se kynologové obávají, že nebude možná dohoda o přístupu či 

využívání pro cvičení se psi 

p. Hocke: ze strany Kynologů nebylo zcela vysvětleno, jak by tento pozemek spravovali a k jakým  

účelům by jej potřebovali; prověří se na odboru správy majetku, co je možné v této záležitosti podniknout 

xxxxx: ochránci nejsou záměrem zřídit Dům přírody moc nadšeni, domnívám se, že tím oslabíme CHKO, 

bylo by lepší umístit jej někde na frekventovanějším místě; velmi vysoká cena 32mil. Kč;  

p. Špetlík: CHKO a Agentura ochrany přírody byli iniciátoři Domu přírody – ředitel AOPK pan Pelc Vám 

to jistě s panem Mockem rádi vysvětlí 

p. Blecha: odkup pozemku pod garážemi u KC Střelnice – pouze zbývající 3 pozemky nejsou v osobním 

vlastnictví, domníval jsem se, že 24 m2 město nevytrhne 

p. Hocke: tato problematika byla na RM diskutována, RM si chce nechat možnost ovlivnit, co bude na 

těchto pozemcích stát (pro budoucí generace); je možné pokud někdo ze zastupitelů dá podnět, aby tuto 

problematiku řešilo ZM a je v kompetenci ZM rozhodnout zcela odlišně od RM; vyrozumění zajisté 

dostanete v nejbližší době  

 

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   
 

Rozprava:       Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova (dále jen fond) 

předkládáme zprávu o čerpání finančních prostředků tohoto fondu. V rozpočtu roku 2014 byl schválen 

řádný příděl ve výši 3000 tis.Kč a  mimořádné příspěvky do fondu od obcí a občanů na opravu bytového 

fondu ve výši 1950 tis.Kč. 

 

Diskuse: p. Kordová 

 

V diskusi zaznělo: bytová komise má jako prioritu opravu střech na penzionech v Žižkově ulici 

 

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."   
 

Rozprava:       Město Turnov uzavřelo v roce 2005 s Libereckým krajem smlouvu o partnerství v rámci 

projektu II/610 Turnov- Nádražní ulice. Liberecký kraj žádal o poskytnutí dotace na rekonstrukci 

Nádražní ulice z programu SROP Ministerstva místního rozvoje. Celkové náklady na rekonstrukci byli ve 

výši 35.439.000,-Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 22.962.750,-Kč. Město Turnov zaplatilo 

Libereckému kraji na základě uzavřené partnerské smlouvy a vyúčtování akce částku 4.361.694,-Kč. 

Nyní Liberecký kraj (po skončení udržitelnosti projektu) předkládá Městu Turnov ke schválení darovací 

smlouvu, na základě které Městu Turnov do majetku převede rekonstruované chodníky, autobusové 

zastávky, parkovací zálivy, veřejné osvětlení, městský mobiliář, sadové úpravy v pořizovací ceně 

11.671.661,60Kč vč. DPH.  
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Diskuse: p. Hocke, p. Maierová 

 

V diskusi zaznělo: jedná se o tu první část zrekonstruované Nádražní ulice; zastupitelstvo Libereckého 

kraje tuto smlouvu na svém zasedání schválilo 

 

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   
 

Rozprava:       Vzhledem k probíhající investiční akci stavby sportovního areálu v Maškově zahradě a 

navýšení základního kapitálu obchodní společnosti MST o 180 mil Kč Usnesením č. 12/2015 ze ZM 

29.1.2015,  potřebuje město Turnov zajistit investiční kapitál pro plánované investiční akce na období 

2015-2016. 

Na doporučení finančního výboru navrhuje vedení města vypsat zadávací řízení na poskytovatele úvěru ve 

výši 40 mil Kč na období čerpání 2015-2016. Jedná se o 35 mil Kč na připravované investiční akce 2015-

2016 a po projednání ve finančním výboru ze dne 12.2.2015 dalších 5 mil Kč na zasíťování pozemků na 

Hruštici pro budoucí prodej parcel na výstavbu rodinných domů. 

 

První splátka úvěru by se měla uskutečnit k 31.1.2017. Splácení úvěru je plánováno na 10 let. Zatížení 

úvěru je předpokládáno ve výši 1,57 - 1,8 %, tj. náklady na pořízení úvěru se předpokládají cca 3,8 mil 

Kč. Zadávací řízení bude probíhat v režimu podle zákona o veřejných zakázkách jako zjednodušené 

podlimitní řízení. Délka zadávacího řízení se předpokládá 2-3 měsíce.  

 

Diskuse: p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: o problematice se jednalo na pracovním zasedání ZM, kdy řešíme, jak financovat 

stavbu Maškovy zahrady, když zatím nebudeme prodávat přilehlé pozemky a jak zasíťovat 9 parcel 

v bytové zóně Hruštice, toto řešení nám doporučil finanční výbor 

  

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] 
  

K bodu č. 12 

Prodej restaurace Šetřilovsko a souvisejících nemovitostí   
 

Rozprava:       Od schválení ZM v srpnu 2013 je nabízen prodej restaurace Šetřilovsko a dalších 

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), pozemky p.č. 2817, 2818/2 a  části pozemků 

p.č.2818/1 a 2818/3 vše v k.ú. Turnov o celkové výměre  pozemků  cca 2530 m2 za minimální cenu 

3.500.000,-Kč. Porovnáním nabízených realit v této lokalitě a v daném čase byla stanovena tato nová cena 

obvyklá v místě. Od začátku března se o prodej předmětných nemovitostí zajímá xxxxxxxxxxxx. Dne 

16.4.2014 byla na město doručena její písemná žádost o zakoupení nemovitostí na Šetřilovsku za 

stanovenou cenu ve výši 3.500.000,-Kč. Na OSM máme k dispozici geometrické zaměření prodávaných 

nemovitostí na Šetřilovsku, dle kterého je upřesněna celková výměra prodávaných pozemků na 2084 m2.  

Nájemní smlouva trvá do konce dubna a nájemce má řádně platit každý měsíc nájemné a část dluhu.  

 

Diskuse: p. Těhníková, p. Hocke, p. Špetlík, p. Šmiraus 



7                Zápis Zastupitelstva Města Turnov 26. 2. 2015 
 

 

V diskusi zaznělo: problematika byla řešena na pracovním zasedání ZM, tímto si chceme ověřit, že stále 

platí zájem zastupitelstva prodat tyto nemovitosti; tyto objekty bez ubytovacího zařízení si na sebe těžko 

vydělají, z pohledu města je to důležité tam nechat cíl, s kterým tyto nemovitosti prodáváme 

 

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   
 

Rozprava:       Na základě uvedeného usnesení jsme požádali odbor správy majetku o specifikaci 

požadavků na funkcionality nového softwaru. Následně nám bylo nově sděleno, že kromě papírové 

evidence, která je vedena průběžně,  je jedenkrát za rok vše zaevidováno elektronicky do programu 

SWAN. 

 

Diskuse: p. Loukota, p. Těhníková, p. Chodaničová, p. Soudský, p. Šmiraus, p. Hocke 

 

V diskusi zaznělo: záměr bylo, aby se prověřil nákup softwaru, který by evidoval veškerý majetek nejen 

z pohledu oprav; z účetního hlediska musí být veškerý majetek evidován včetně odpisů – sestava, v níž se 

dá účtovat; z účetnictví vygenerovat jednoduchou sestavu nemovitého majetku s jeho názvy, čp., odpisy, 

do 14 dní předložit zastupitelům, zda jim to takto bude vyhovovat, pokud bude splňovat požadavky, 

nebude potřeba další software pořizovat; předloží se na březnovém zastupitelstvu znovu 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 

K bodu č. 14 

Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL   
 

Rozprava:     
Jedná se o zpětnou vazbu, aby zastupitelé města byli informováni, co se v turnovské nemocnici děje. 

Celková zpráva za rok 2014, rozvojové projekty v turnovské nemocnici na rok 2015, nový provozní 

manager, oddělení patologie a soudní lékařství, záměr modernizace KNL.  

 

Diskuse: p. Loukota, p. Hocke, p. Mikula, p. Špetlík, p. Maierová, p. Sekanina, p. Kordová, p. Tomášek, 

p. Hodík 

 

V diskusi zaznělo: reakce na záměr modernizace KNL – za předpokladu, že nebude možné čerpat úvěr, 

zazněl návrh na spolupodílení akcionářů; možnost, že KNL bude provozovat vlastní restauraci je zcela 

nesmyslný, nemocnice má léčit lidi, nikoli vydělávat; díky výdělku z jiných činností se mohli zvýšit platy 

personálu; proto se bude provozovat i vlastní lékárna, aby příjmy z lékárny šly do rozpočtu nemocnice, 

budou se provozovat zdravotnické potřeby; objekt bývalé patologie je prázdný, záměrem je přestěhovat 

domácí péči a zázemí řidičů sanitek, které se nyní nacházejí na bývalém dětském oddělení (nové prostory 

pro ambulance); využití bývalého dětského oddělení souvisí s tím, jaká bude situace v okolních 

nemocnicích; modernizace liberecké nemocnice - stavění na zelené louce jsme již prošvihli, bylo to 

možné na přelomu tisíciletí nikoli nyní; diskuze o provozování restaurace a stravovacích provozů v rámci 

KNL; člen dozorčí rady má vždy radost z každé přidané hodnoty, za každé středisko, které přinese peníze 

nemocnici; pan ředitel byl do KNL dosazen jako krizový ředitel, kdy nemocnice byla v záporných číslech, 

provoz není dotován z veřejných peněz; akcionáři by se měli podíle na budoucích investičních akcí – 
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otázka další diskuze, pokud nebude možné získat peníze někde jinde, i v minulosti jsme zhodnocovali 

svůj majetek; etické hledisko – lékárna, zdravotnické potřeby – ale restaurace; kritika prodeje lehčené 

sádry na ambulancích nemocnice, zatím není schválen zákon o nadstandartní péči, každá nemocnice se 

musí s tímto faktem nějak vypořádat 

 

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] 

  
Návrh na usnesení p. Maierová 

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] – návrh byl přijat 

 

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   
 

Rozprava:       Ve smyslu Pravidel (čl. III odst.1) byla vyhlášena na počátku roku 2015 první výzva 

s datem podání 31. ledna. V tomto termínu byly na OŠKS doručeny čtyři žádosti. Komise pro městskou 

památkovou zónu RM podrobně posuzovala došlé žádosti na svém jednání dne 17.2.2015. 

 

Diskuse: p. Sekanina, p. Báča, p. Brož 

 

V diskusi zaznělo: finanční příspěvek bude v usnesení nahrazen dotací; dveře u Základní umělecké školy 

jsou příliš těžké pro malé děti, bylo by vhodné s tím něco udělat; někteří zastupitelé nesouhlasí s tímto 

přístupem rozdělování finančních prostředků 

 

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)   
 

Rozprava:       Pro rok 2015 bylo z rozpočtu města vyčleněno na příspěvek VADM (volnočasové aktivity 

dětí a mládeže) – 150.000 Kč. Komise VADM na svém jednání dne 17.2.2015 posoudila žádosti o 

poskytnutí finanční dotace z Příspěvku na VADM. V rámci 1. kola vypsané výzvy bylo doručeno celkem 

18 žádostí. Z tohoto počtu komise VADM navrhuje vyhovět čtrnácti žádostem,  čtyřem žádostem 

navrhuje nevyhovět, jelikož žádosti svým obsahem nesplňovaly podmínky dle Pravidel příspěvku VADM. 

 

Diskuse: 0 

 

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] 
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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] 

 

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] 
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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]  

 

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] 
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K bodu č. 17 

Sportovní fond (SF)   
 

Rozprava:       Pro rok 2015 bylo z rozpočtu města vyčleněno na Sportovní fond 100.000 Kč. Správní 

rada na svém jednání dne 18.2.2015 posoudila žádosti o  poskytnutí dotace ze SF. V rámci 1. kola 

vypsané výzvy bylo doručeno celkem 20 žádostí. Z tohoto počtu správní rada navrhuje vyhovět 16-ti 

žádostem, 4-řem žádostem navrhuje nevyhovět, jelikož svým obsahem nesplňují podmínky stanovené 

v Koncepci sportu města Turnova 2012-2015. 

 

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] 

  

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] 
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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] 

  

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] 
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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] 

  

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   
 

Rozprava:       Pro rok 2015 bylo z rozpočtu Města vyčleněno 850.000,- Kč na podporu místní kultury. 

Rezerva z minulých let činí 69 261 Kč. Tj. k dispozici finančních prostředků 919 261 Kč. Správní rada 

rozhodla v prvním kole rozdělit 879 100 Kč. Tyto prostředky byly Správní radou Kulturního fondu 

rozděleny ve smyslu Statutu KF a Pravidel pro poskytování finančních prostředků pro kulturní aktivity na 

území města Turnova, schváleného usnesením ZM č. 226/2008 takto: 

1/ Akce s přímou podporou .............................................................. 384.100,- Kč 

2/ Příspěvky na činnost spolků ..........................................................  39.000,- Kč 

3/ Příspěvky na kulturní akce .......................................................... 411.000,- Kč 

4/ Příspěvky na publikační činnost ..................................................   33 500,- Kč 

5/ Do rezervy..........................................................................................54 661,- Kč 

Celkem .................................................................................................919 261,- Kč 
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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] 

 

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] 
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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] 

  

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]  
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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] 

  

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]  
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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] 

  

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]  
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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] 

  

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]  
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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] 

  

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]  
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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] 

  

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   
 

Rozprava:       Dne 30. ledna 2015 podal starosta nabídku na koupi nemovitostí ve výši 17 mil.Kč + 

odpuštění avizovaného nájmu za pobočku České spořitelny v období dvou let, tedy 1, 321 145,-Kč x 2 =2, 

642 290,-Kč. V úhrnu tedy město nabídlo částku cca 19,6 mil.Kč. Tato však nebyla akceptována a do 

dalšího kola výběrového řízení jsme nebyli připuštěni. Avizovaná očekávaná částka za nemovitost se 

pohybuje okolo 30 mil. Kč. 

 

Návrh na usnesení p. Hocke:  

ZM pověřuje starostu města podáním nabídky 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. Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4610 u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj, za maximální nabídkovou cenu 25 mil. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/6/7] – nebylo přijato 
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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] 

  

 

Podněty a informace  

p. Mikula – na RM byl schválen záměr úvěru pro KCT na gastroprovoz ?  

p. Hocke – ano, bude předloženo zastupitelstvu 

p. Šorejs – návrh na projednání v ZM - prodej 3 pozemků pod garážemi U Raka 

p. Hocke – prodej pod garážemi jsme museli uskutečnit, aby se dala postavit KC Střelnice, nyní k ničemu 

takovému nuceni nejsme a nechtěl bych přijít o možnost pro budoucí generace, aby v této lokalitě bylo 

něco důstojnějšího  

p. Hodík – s čím se tam počítá? 

p. Hocke – ještě není zřejmé – bytový dům, přístavba kulturního centra ?? 

 

V Turnově dne 6. března 2015 

 

 

 

 

Arnošt Černý         Eva Kordová 
 

 


