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USNESENÍ 
Zastupitelstva města Turnov 

ze zasedání dne 28. dubna 2022  

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

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

 

Přítomni: 
 

Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra 
Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, 
Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubiček, David 
Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Petr Záruba 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
 

Mgr. Jaromír Frič, Daniela Weissová 
 
Mgr. Jaromír Frič, Daniela Weissová 
 
 
Mgr. Eva Honzáková 
 
Radka Vydrová 
 
Ing. Tomáš Špinka, Bc. Ondřej Fotr 

 
 
1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 60/2022 
ZM schvaluje  
předložený program jednání bez bodu č. 2. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
 
 
2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - realizace táborové základny Krčkovice - informace   
 

 
  
3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022   
 

Usnesení ZM č. 61/2022 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým 
opatřením č. 2 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 398.574.060 Kč, navýšením o částku 
4.015.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 425.624.060 Kč, navýšením o částku 4.015.000 Kč, a financování 
zůstává ve výši 27.050.000 Kč. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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4. Vypsání poptávkového řízení na dlouhodobý úvěr spojený se záměrem nákupu areálu KERI, a. s. na Koňském 
trhu a vypsání poptávkového řízení na kontokorentní úvěr   
 

Usnesení ZM č. 62/2022 
ZM souhlasí  
s podmínkami poptávkového řízení a s oslovením 8 bankovních institucí k zajištění poptávkového řízení na 
poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 45 mil. Kč za účelem finančního zajištění investic města pro roky 2022 a 
2023. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/3/2] 
  

Usnesení ZM č. 63/2022 
ZM bere na vědomí  
a souhlasí se jmenováním hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání 
nabídek na kontokorentní a dlouhodobý úvěr města Turnova bankovními institucemi ve složení: 1) Ing. Tomáš 
Hocke, 2) Ing. Jaroslav Knížek. 3) RNDr. Josef Uchytil, DiS., 4) Daniela Weissová, 5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 
1) Mgr. Eva Honzáková, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. Jaromír Pekař, 4) Jan Lochman, 5) Jana Kopečná. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/3/2] 
 
  
5. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   
 

Usnesení ZM č. 64/2022 
ZM schvaluje  
organizaci FOKUS Turnov, z. s., IČ 49295101, se sídlem Skálova 2336, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt "Blázníš? 
No a!" ve výši 10.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 
podporu sociální oblasti města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 65/2022 
ZM schvaluje  
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude uzavřena s 
jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

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

Usnesení ZM č. 66/2022 
ZM schvaluje  
ZM schvaluje  
církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, se sídlem 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
"Společně s Deštníkem" ve výši 88.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast 
z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 12/2022 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 67/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097, se sídlem Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na 
projekt "CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2022" ve výši 560.000 Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 
dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov a zároveň schvaluje znění Smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis č. 11/2022 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 68/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., IČ 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV, příspěvek na 
sociální službu Odborné sociální poradenství, projekt "Poradenská informační linka pro řešení sociálních situací 
spojených s péčí o nemocnou nebo umírající blízkou osobu", ve výši 10.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly pro 
poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu 
sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 69/2022 
ZM schvaluje  
organizaci TyfloCentrum Liberec, o. p. s., IČ 25475894, se sídlem Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec V - Kristiánov, 
příspěvek na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, projekt 
"Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením", ve výši 26.000 Kč. Poskytnutí se řídí 
Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 
na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 70/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, se sídlem Švermova 32/34, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální službu 
Odborné sociální poradenství, projekt "Občanská poradna Liberec", ve výši 45.000 Kč. Poskytnutí se řídí Pravidly 
pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 
podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 71/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální 
službu Raná péče, projekt "Poskytování preventivní sociální služby raná péče", ve výši 49.000 Kč. Poskytnutí se řídí 
Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu 
na podporu sociální oblasti města Turnova. 
 

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

Usnesení ZM č. 72/2022 
ZM schvaluje  
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 
Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 
 

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

Usnesení ZM č. 73/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, příspěvek na sociální 
službu Terénní programy, projekt "Terénní programy pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji", ve výši 100.000 
Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona 
č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace 
na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 3/2022 a pověřuje starostu 
města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 74/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Spokojený domov, o. p. s., IČ 29043913, se sídlem Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště  - Veselá, 
příspěvek na sociální službu Odlehčovací služby ve výši 46.000 Kč a sociální službu Osobní asistence ve výši 114.000 
Kč, projekt "Terénní sociální služby občanům města Turnov". Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 
finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti 
města Turnova, a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu z rozpočtu města Turnov č. 4/2022 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 75/2022 
ZM schvaluje  
organizaci Návrat, o. p. s., IČ 27323773, se sídlem Široká 304/68, 460 07 Liberec III - Jeřáb, příspěvek na sociální 
službu Azylové domy v celkové výši 70.000 Kč, projekt "Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi a Azylový dům 
Speramus". Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí 
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 8/2022 a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 76/2022 
ZM schvaluje  
organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, se sídlem Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, příspěvek na 
sociální službu Centrum denních služeb ve výši 190.000 Kč a sociální službu Odlehčovací služby ve výši 280.000 Kč, 
projekt "Centrum denních služeb a Odlehčovací služby". Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních 
prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti města 
Turnova, a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z 
rozpočtu města Turnov č. 5/2022 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 77/2022 
ZM schvaluje  
organizaci FOKUS Turnov, z. s., IČ: 49295101, se sídlem Skálova 2336, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální službu 
Sociálně terapeutické dílny ve výši 300.000 Kč a sociální službu Podpora samostatného bydlení ve výši 400.000 Kč a 
sociální službu Sociální rehabilitace ve výši 150.000 Kč, projekt "Podpora sociálních služeb Sociálně terapeutické 
dílny, Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace". Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 
finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na podporu sociální oblasti 
města Turnova, a zároveň znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu z rozpočtu města Turnov č. 1/2022 a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
6. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Usnesení ZM č. 78/2022 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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7. Dodatky ke smlouvám SGEI pro rok 2022   
 

Usnesení ZM č. 79/2022 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
pro organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace. 
 
 

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

Usnesení ZM č. 80/2022 
ZM schvaluje  
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2022 na poskytování služeb v obecném 
hospodářském zájmu pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
8. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Turnov   
 

Usnesení ZM č. 81/2022 
ZM schvaluje  
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2022 pro projekt:  
Dům č. p. 72, Skálova ul., k. ú. Turnov (vlastník Liberecký kraj, U Jezu 642/2, 460 01 Liberec).  
Bude prováděna rekonstrukce objektu domu č. p. 72, Skálova ul., Turnov – Etapa II. a III. (obnova fasády, výměna 
oken). Celkový objem prací v roce 2022 činí 2.421.236,65 Kč (uznatelné náklady). Jednotlivé podíly jsou tyto: 
2.021.236,65 Kč z prostředků vlastníka, 400.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
9. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Usnesení ZM č. 82/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro ústav Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097 na projekt 
Příměstské tábory v Náruči. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 83/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro ústav Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097 na projekt Letní 
výtvarné dílny. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 84/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 
00085804 na projekt Lezecké čtvrtky. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 85/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 
00085804 na projekt Řemeslné soboty na Dlaskově statku – devatero řemesel ze dřeva, kůže a proutí, železa i peří. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové 
aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 86/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 
projekt Svatý Jiří 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 87/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 
projekt Zimní sportování 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 88/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.500 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 2022. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové 
aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 89/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro společnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o. p. s., IČ 26004674 na 
projekt Robotická soutěž při příležitosti oslav 750 let města Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 
 

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

Usnesení ZM č. 90/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 
bude dotace v programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
10. Rozdělení dotací na podporu cestovního ruchu   
 

Usnesení ZM č. 91/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč pro společnost Turnovská pivnice, s. r. o., IČ 02209870 na projekt Groove 
picnic Jizera 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 92/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 16.000 Kč pro Lukáše Špetlíka, IČ 73803359 na projekt Groove picnic Jizera 2022. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu rozvoje 
cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 93/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Societas Amicuum Liberec (SAL), z. s., IČ 05693381 na projekt VIA 
SACRA a další duchovní památky jako nová osa turistického ruchu Libereckého kraje V (křížové cesty a poutní místa 
LK: část Turnov a okolí). Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 94/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro společnost ChrisEvents, s. r. o., IČ 04976525 na projekt Turnov ČokoFest 
2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na podporu 
rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu. 
 

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

Usnesení ZM č. 95/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 
bude dotace v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu 
poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 
11. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Usnesení ZM č. 96/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár 
Rohozec 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 97/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec, z. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 
triatlon 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 98/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 
Střelecká soutěž – Cena města Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 99/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 
Střelecká soutěž - Memoriál Milana Smolíka. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 100/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700 na projekt O pohár starosty města 
Turnova (Dětský přebor – odpoledne s bruslemi 5. ročník). Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 101/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro společnost SUNDISK, s. r. o., IČ 25499441 na projekt TAMZPÁTKY 2022. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 
sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 102/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního běhu), IČ 
15045528 na projekt Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 22-22-107, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 103/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního běhu), IČ 
15045528 na projekt Oblastní žebříček v orientačním běhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 104/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544 na projekt 
Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 105/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Michala Valšíka na projekt Turnov Streetball Challenge 2022. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 
fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 106/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 
bude dotace v programu Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
 
  
12. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Usnesení ZM č. 107/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč pro spolek LS Na Židli, zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXXII. 
Turnovský drahokam. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 108/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek LS Na Židli, zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt Prázdninové 
pohádkování. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 109/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 31.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 
00085804 na projekt 26. mezinárodní sympozium současného šperku. Použití dotace se bude řídit Dotačním 
statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 110/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 
26611856 na projekt Taneční odpoledne 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 111/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ 
70104271 na projekt 66. ročník Hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 112/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 
projekt Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2022 (25. ročník), zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Turnov č. 1-22-106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 113/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč pro společnost Wisemusic, s. r. o., IČ 29035970 na projekt FUNKIN´TURNOV 
18. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 
kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 114/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč pro spolek Modrý kocour, z. s., IČ 06798110 na projekt Divadelní festival 
Modrý kocour – Žlutomodrý kocour 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-108, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 115/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnost spolku v 
roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 116/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ  
00085804 na projekt Celoroční soubor výstav k výročí 750 let od první písemné zmínky o Turnovu. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 
Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-22-110, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 117/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 59.000 Kč pro uskupení Turnovské divadelní studio (TDS), prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856, na projekt Jaroslav to spískal – původní divadelní hra k 750. výročí města 
Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu 
z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov 
č. 1-22-111, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 118/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 19.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na projekt 
Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 119/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 43.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na projekt 
Výtvarný salon 2022 – Moje město můj domov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 120/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 
00085804 na projekt Edukativní programy a řemeslné dílny pro žáky, studenty a veřejnost. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 
Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 121/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 33.500 Kč pro spolek Kulturnov, z. s., IČ 13999435 na projekt Kulturnov – oslava 
turnovské kultury 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města. 
 

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

Usnesení ZM č. 122/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro společnost SUNDISK, s. r. o., IČ 25499441 na projekt Hudební festival 
Dolánky 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 123/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro spolek AnarchiaA Music, z. s., IČ 07926766 na projekt TURN-OFF ROCK 
FEST OPEN AIR 2022 (Turnovský rockový festival 2022). Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 124/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Kámoš Drámoš, z. s., IČ 09707735 na projekt DIVADLO v DIVADLE II. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 
kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 125/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro Mgr. Báru Suchou (Parlament mládeže města Turnova) na projekt 
Majáles 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 126/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova, z. s., IČ 15045927 na projekt Letní 
koncerty vážné hudby XXII. ročník. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 127/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku spolek 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Podzimní koncert. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 
města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 128/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Koncert k Vánocům. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 129/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Jizerka Semily, z. s., IČ 00485128 na projekt Swingové Vánoce v 
Turnově. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu 
z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 130/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Vojtěcha Kořínka na projekt Koncert kapely Snap Call + křest alba. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 131/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Kolej-klub, z. s., IČ 01527886 na projekt Mimořádná událost v 
turnovském depu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 132/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 pro ústav POST BELLUM, z. ú., IČ 26548526 na projekt Pamětníci Turnovska 
vyprávějí. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 133/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova, z. s., IČ 15045927 na podporu činnosti 
spolku v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 134/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti spolku v roce 2022. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 
kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 135/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s., IČ 70155054 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 136/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská 
Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 137/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 15045901 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 138/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek Kámoš Drámoš, z. s., IČ 09707735 na podporu činnosti v roce 
2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 
kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 139/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 140/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro uskupení Snap Call, prostřednictvím Vojtěcha Kořínka na podporu činnosti 
v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 
kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 141/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro uskupení VANITY, prostřednictvím Mgr. Anety Havlíčkové na podporu 
činnosti v roce 2022. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 142/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek pro Spolek rodáků a přátel Turnova, z. s., IČ 15045927 na vydání 
publikace Náš Turnov č. 64 a 65. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 143/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. IČ 70155054 na vydání 
publikace Od Ještěda k Troskám. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 144/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, z. s. IČ 13582518 na vydání 
publikace ke 160. výročí založení Sokola. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 145/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro ASA, s. r. o., IČ 18629482 na vydání knihy Životy druhých jsou víc než můj. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z 
kulturního fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 146/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro Ing. Jaroslava Egerta na vydání knihy Pivovary Českého ráje. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 147/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Vojtěcha Kořínka na nahrání a vydání alba kapely Snap Call. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 
fondu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 148/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým 
bude dotace v programu Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
  
 
13. Rozdělení dotací z památkového fondu   
 

Usnesení ZM č. 149/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 328 ul. Antonína Dvořáka, 
Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu 
objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje 
znění smlouvy č. 4-22-102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 150/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 479 Palackého ul., Turnov. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 
nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění 
smlouvy č. 4-22-104 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 151/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 134 Jiráskova ul., Turnov.  Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 
nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 152/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na obnovu severovýchodní a jihovýchodní fasády na č. p. 
174 Krajířova ul., Turnov. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 153/2022 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s žadateli, kterým bude 
poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 
Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  
 
14. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
 

Usnesení ZM č. 154/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 70.000 Kč pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o. p. 
s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 2022, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov č. 7-22-004, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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15. Žádost o navýšení individuální dotace pro TJ Sokol Turnov na úpravu ploch v okolí sokolovny   
 

Usnesení ZM č. 155/2022 
ZM schvaluje  
dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-21-011 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
 
16. Tvoříme Turnov- vyhlášení 6. ročníku participativního rozpočtu   
 

Usnesení ZM č. 156/2022 
ZM schvaluje  
Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2022–2023 a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 
Hockeho zařadit částku 700.000 Kč na participativní rozpočet do návrhu rozpočtu na rok 2023. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
17. Schválení dotací pro sbory dobrovolných hasičů z rozpočtu města Turnov na rok 2022   
 

Usnesení ZM č. 157/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Bukovina, IČ 62013467 na podporu činnosti spolku ve 
výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních 
dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
 

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

Usnesení ZM č. 158/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388, Turnov, IČ 62013483 
na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 
Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. 
 

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

Usnesení ZM č. 159/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20, Turnov, IČ 62013475 na 
podporu činnosti spolku ve výši 35.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 
 

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

Usnesení ZM č. 160/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov 253, Turnov, IČ 62013459 na podporu 
činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 161/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154, Turnov, IČ 62014064 na 
podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 
 

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

Usnesení ZM č. 162/2022 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227, Turnov, IČ 62013424 na 
podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 
pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. 
 

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

Usnesení ZM č. 163/2022 
ZM schvaluje  
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příslušným sborem jakožto příjemcem 
dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
  
18. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti města Turnov provedené Ministerstvem 
vnitra   
 

Usnesení ZM č. 164/2022 
ZM bere na vědomí  
výsledek kontroly samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR dne 29. března 2022 u města Turnov 
na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

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

Usnesení ZM č. 165/2022 
ZM ukládá  
odboru kancelář tajemníka přijmout opatření k zajištění respektování § 101 odst. 3 věty druhé zákona o obcích, 
spočívající v tom, že Rada města Turnov na začátku každé schůze hlasováním schválí program jednání a takto 
schválený pořad schůze spolu se záznamem o průběhu a výsledcích hlasování o předloženém návrhu a přijatým 
usnesením v dané věci bude uváděn v zápisech ze schůzí rady města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
 
  
19. Příspěvky občanů   
 

 
 
 
 
 
V Turnově 03.05.2022 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Tomáš Hocke    Mgr. Petra Houšková 
  starosta      místostarostka 
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