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Usnesení 

2. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. 02. 2016 

 

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 

 
1. Úvod 
 
 
 

usnesení ZM č. 48/2016 
ZM schvaluje  
 

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

2. Zpráva Městské policie a Policie ČR za rok 2015 
 

    
 
 

usnesení ZM č. 49/2016 
ZM bere na vědomí  
 

bez připomínek předložené výroční zprávy Městské policie a Policie ČR za rok 2015. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

3. Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 
 

 
 
 

usnesení ZM č. 50/2016 
ZM projednalo  
 

nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města a ukládá odboru 

správnímu podat do obou dotačních titulů žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 51/2016 
ZM souhlasí, 

za podmínky poskytnutí finančních prostředků z obou dotačních titulů, s nákupem dopravního 

automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města v roce 2016. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

4. Vykoupení pozemků za Vesnou u Havlíčkova náměstí a na Koňském trhu v Turnově 
 

 
 
 

usnesení ZM č. 52/2016 
ZM schvaluje  
 

odkoupení pozemku parc.č. 277/2 ost.pl. o výměře 127 m2, k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 

12.192 Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a dále pozemků  parc.č. 1427/1 ost.pl. 

o výměře 1257 m2, parc.č. 1427/2 ost.pl. o výměře 235 m2, parc.č. 1427/3 zahrada o výměře 154 

m2 a parc.č. 1427/4 zahrada o výměře 137 m2, vše v k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 4.457.500 

Kč, která je pro tento druh pozemků cenou obvyklou, do vlastnictví Města Turnov od podílových 
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spoluvlastníků – xxxxxxxxx (podíl 1/3), xxxxxxxxxx (podíl 1/3), xxxxxxxxxx (podíl 1/3), kteří jsou 

zastoupeni na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 
 
 

5. Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa 
 
 
 

usnesení ZM č. 53/2016 
ZM schvaluje  
 

aktualizaci Projektu regenerace sídliště - etapy pro rok 2016 s názvem „Regenerace panelového 

sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 4. etapa“. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

6. Prodej nemovitostí na Šetřilovku - restaurace, roubenka včetně pozemků 
 

 
usnesení ZM č. 54/2016 

ZM bere na vědomí  
 

informaci o průběhu zveřejněného vyhlášení záměru prodeje nemovitostí na Šetřilovsku. 

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje objektu roubenky čp. 389 Turnov, objektu restaurace čp. 

904 Turnov a pozemků parc.č. 2815 (část o výměře 260 m2), parc.č. 2816 (výměra 187 m2), parc.č. 

2817 (částo o výměře 722 m2, parc.č. 2818/1 ˇčásti o výměrách 17 m2 a 516 m2, parc.č. 2818/2 

(výměra 382 m2), vše v k.ú. Turnov o celkové výměře 2084 m2 (upřesnění geometrickým plánem 

č. 3940-36/2014-1) za sníženou kupní cenu ve výši 2.950.000 Kč. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/4] 
 
 

7. Svoz odpadů v problémových okrajových lokalitách Města Turnov 
 

usnesení ZM č. 55/2016 
ZM ukládá 

paní místostarostce Mgr. Janě Svobodové vypracovat na dubnové zasedání ZM materiál k zimnímu 

svozu odpadů ve špatně přístupných lokalitách města Turnova. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/5/4]  
 
 

8. Modernizace liberecké a turnovské nemocnice 
 
 

 

usnesení ZM č. 56/2016 
ZM schvaluje  
 

text předloženého Manažerského souhrnu - Shrnutí dokumentu „Analýza realizovatelnosti projektu 

Modernizace KNL - Etapa č. 1“ (verze 050216)  

  

r o z h o d u j e 

a) o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec, a. s., se sídlem Husova 

357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 v celkové výši 134.716.422,- Kč 

poskytnutých v období 2017 – 2035 a to v devatenácti pravidelně se opakujících splátkách 

splatných vždy do 30. 6. jednotlivého kalendářního roku, přičemž první splátka je splatná 30. 6. 

2017 ve výši 3.496.422,- Kč a zbylých osmnáct splátek je splatných ve výši 7.290.000 Kč, na 

financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, 

 

s ch v a l u j e 

b) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři z 6. 11. 2013 uzavřené mezi Libereckým krajem, 

Statutární městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978 a městem 

Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, 
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c) znění smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z rozpočtu Města Turnova, mezi 

Městem Turnov a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré 

Město, 460 01 Liberec, IČ 27283933 na financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ 

 

a   u k l á d á 

Tomáši Hockemu, starostovi Města Turnova, na základě schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi 

akcionáři, smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál a kladného rozhodnutí 

zastupitelstva MT, zastupitelstva LK a zastupitelstva SML o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři a Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo 

základní kapitál. 
 

PRO 

p. Černý 

p. Hocke 

p. Frič 

p. Houšková 

p. Jiránek 

p. Knížek 

p. Kordová 

p. Kos 

p. Kunetka 

p. Maierová 

p. Svobodová 

p. Špetlík 

p. Tomášek 

p. Tomsa 

p. Zikuda 

 

PROTI 

p. Báča 

p. Hudec 

p. Kříž 

p. Loukota 

p. Mikula 

p. Uchytil 

p. Rezler 

p. Sekanina 

p. Soudský 

 

ZDRŽEL SE 

p. Červinková 
 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/9/1] 
 
 

9. Příspěvky občanů 
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 

10. Přestávka 
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11. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov 
 

 
usnesení ZM č. 57/2016 

ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Turnov, o. s., IČ: 150 45 528 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 2.312.471 Kč, z toho dotace na provoz 

činí 1.403.071 Kč, dotace na sportovní činnost činí 638.700 Kč, dotace na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku činí 270.700 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 58/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tělovýchovně sportovní club Turnov, o. s., IČ: 150 45 544 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 1.002.167 Kč, z toho dotace na provoz 

činí 708.367 Kč, dotace na sportovní činnost činí 213.800 Kč, dotace na pořízení, technické 

zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku činí 80.000 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 59/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Turnov, IČ: 135 82 518 z rozpočtu města Turnova 

– z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 740.811 Kč, z toho dotace na provoz činí 

594.811 Kč, dotace na sportovní činnost činí 66.000 Kč, dotace na pořízení, technické zhodnocení 

nebo opravu dlouhodobého majetku činí 80.000 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 60/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro AC SYNER Turnov, IČ: 005 27 271 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 571.954 Kč, z toho dotace na provoz činí 275.154 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 296.800 Kč a ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 61/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro FK Pěnčín - Turnov, IČ: 266 60 385 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 306.504 Kč, z toho dotace na provoz činí 166.304 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 140.200 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 62/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Tenisový klub Turnov o.s., IČ: 150 45 145 z rozpočtu města Turnova – z 

položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 100.300 Kč, z toho dotace na provoz činí 60.000 Kč, 

dotace na sportovní činnost činí 40.300 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
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dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 63/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ: 150 45 561 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 47.700 Kč, z toho dotace na provoz činí 

30.000 Kč, dotace na sportovní činnost činí 17.700 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 64/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ: 150 45 480 z rozpočtu 

města Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 92.700 Kč, z toho dotace na 

provoz činí 60.000 Kč, dotace na sportovní činnost činí 32.700 Kč a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 65/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro SKI club Turnov, IČ: 005 29 702 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 20.000 Kč dotaci na provoz a zároveň ZM schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. 

Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 66/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro Klub lyžařů Turnov, IČ: 150 44 840 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 92.300 Kč, z toho dotace na provoz činí 60.000 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 32.300 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 67/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro „Šachový klub Zikuda Turnov-o.s.“, IČ: 492 95 071 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 85.981 Kč, z toho dotace na provoz činí 

58.281 Kč, dotace na sportovní činnost činí 27.700 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho 

podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 68/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí dotace pro  Orel jednota Turnov, IČ: 620 14 579 z rozpočtu města Turnova – z položky 

„Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 46.800 Kč, z toho dotace na provoz činí 40.000 Kč, dotace 

na sportovní činnost činí 6.800 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
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usnesení ZM č. 69/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí  dotace pro  Bruslařský a hokejový klub Turnov, IČ: 270 03 345 z rozpočtu města 

Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 457.413 Kč, z toho dotace na provoz 

činí 380.313 Kč, dotace na sportovní činnost činí 77.100 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše 

Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 

 
usnesení ZM č. 70/2016 

ZM schvaluje  
 

poskytnutí  dotace pro  Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec, IČ: 270 22 650 z 

rozpočtu města Turnova – z položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 10.000 Kč dotaci na 

provoz a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a 

pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 

usnesení ZM č. 71/2016 
ZM schvaluje  
 

poskytnutí  dotace pro  ABT Česanu Rohozec o.s., IČ: 227 51 173 z rozpočtu města Turnova – z 

položky „Dotace na sport“ na rok 2016 ve výši 12.900 Kč, z toho dotace na provoz činí 10.000 Kč, 

dotace na sportovní činnost činí 2.900 Kč a zároveň ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této 

smlouvy. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
 
 

12. Kulturní fond - rozdělení dotací 
 
 
 

usnesení ZM č. 72/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Nám. Č. ráje 5, 511 01 Turnov, dotaci na 

akci Modrý kocour ve výši 75 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov.  
 

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

 
usnesení ZM č. 73/2016 

ZM schvaluje  
 

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

Č. ráje 5, 511 01 Turnov dotaci na akci Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov 2016 ve výši 

55 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 74/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, IČO: 49295225, Skálova 71, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Staročeské řemeslnické trhy Turnov ve výši 70 000 Kč. Její poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 75/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO:00085804, Skálova 71, 

511 01 Turnov, dotaci na akci 24. mezinárodní sympozium současného šperku ve výši 27 500 Kč. 

Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 76/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti LS Na Židli, zapsaný spolek, IČO: 26606861, Sídliště Jana Patočky 1670, 511 01 

Turnov, dotaci na akci XXVI. Turnovský drahokam ve výši 20 600 Kč. Její poskytnutí se bude řídit 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 77/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti LS Na Židli, zapsaný spolek, IČO: 26606861, J. Patočky 1670, 511 01 Turnov dotaci na 

činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 78/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Pekařova společnost Českého ráje, z.s. IČO: 15045901, Skálova 71, 511 01 Turnov, dotaci 

na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 79/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, ČO: 26611759, Husova 591, 511 01 Turnov, dotaci 

na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 80/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Turnovské orchestrální sdružení – zastoupeném Ing. Václavem Brožkem, IČO: 11088087, 

ul. 28 října 554, 511 01 Turnov, dotaci na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 81/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Nothingham – zastoupeném xxxxxxxxxxxxxx, IČO: 11088087, ul. 28 října 554, Turnov 

dotaci na činnost spolku ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 82/2016 
ZM schvaluje  
 

Pěveckému sboru Antonín Dvořák, zastoupeném spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 

26611856, Náměstí Českého ráje 5, Turnov dotaci na činnost spolku ve výši 2 000 Kč. Její 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 83/2016 
ZM schvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na vydání knihy Stromy ve výši 6 000 Kč. Její poskytnutí 

se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 84/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO:00085804, Skálova 71, 

511 01 Turnov dotaci na vydání Muzejního čtvrtletníku ve výši 15 000 Kč. Její poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 85/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. IČO: 15045927, Bezručova 367, 511 01 Turnov, dotaci 

na vydání časopisů Náš Turnov č. 52 a č. 53 ve výši 3 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 86/2016 
ZM schvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Majáles 2016 ve výši 5 900 Kč. Její 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 87/2016 
ZM schvaluje  
 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČO: 62013467, Bukovina 71, 511 01 

Turnov,  dotaci na akci Tradiční posezení při dechovce ve výši 4 000 Kč. Její poskytnutí se bude 

řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 88/2016 
ZM schvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Pohovka I ve výši 11 000 Kč. Její 

poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 89/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, IČO: 49295225, Skálova 71, 511 01 Turnov, 

dotaci na akci Muzejní noc ve výši 15 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 90/2016 
ZM schvaluje  
 

spolku Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově,  IČO: 49295225, Skálova 71, 511 01 Turnov, 

dotaci na akci Výtvarný salon ve výši 15 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 91/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO:00085804, Skálova 71, 

511 01 Turnov, dotaci na akci Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 20 000 Kč. 

Její poskytnutí se bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

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

usnesení ZM č. 92/2016 
ZM schvaluje  
 

společnosti WISELIMITS s.r.o., IČO: 29035970, Na Florenci 2116/15, 110 10 Praha 1, Nové 

Město, dotaci na akci Funkin´ Turnov 12 ve výši 20 000 Kč. Její poskytnutí se bude řídit Pravidly 

pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 93/2016 
ZM schvaluje  
 

Lédl Jazz Q, zastoupené spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Náměstí Českého 

ráje 5, 511 01 Turnov, dotaci na akci Neformjazzfest 2016 ve výši 20 000 Kč. Její poskytnutí se 

bude řídit Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 94/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, 

dotaci na činnost spolku, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – žádost se týká mezd, které jsou neuznatelné náklady. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 95/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku ILMA, IČO: 22887806, se sídlem Trávnice 902, 511 01 Turnov, dotaci na činnost spolku, 

pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov - 

charakter spolku není v souladu s danými pravidly, ekonomická činnost subjektu je sportovně-

komerčního charakteru. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 96/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti Dechová hudba Turnovanka, zastoupená spolkem  – TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 

26611856, Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, dotaci na činnost spolku, pro nesplnění 

Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – vzhledem ke 

skutečnosti, že není možné, aby žadatel v rámci výzvy podal více než tři žádosti o dotaci. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 97/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na vydání knihy Jednou úžasnou cestou okolo Islandu, pro 

nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – nebyla 

splněna podmínka, aby obsah publikace měl vztah k Turnovu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 98/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na vydání CD Písničky z Českého ráje, vzhledem k 

vyčerpání alokované částky z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 99/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti LS Na Židli, zapsaný spolek, IČO: 26606861, Sídliště Jana Patočky 1670, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Prázdninové pohádkování, vzhledem k vyčerpání alokované částky z 

kulturního fondu pro tuto výzvu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 100/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Pohovka II a III, vzhledem  

k vyčerpání alokované částky z kulturního fondu pro tuto výzvu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 101/2016 
ZM neschvaluje  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dotaci na akci Turnovský rockový festival, pro nesplnění 

Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – vzhledem k 

nekonkrétním podkladům a chybějícímu rozpočtu akce není možné akci ohodnotit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 102/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČO: 26611856, Náměstí Českého ráje 5, 511 01 Turnov, 

dotaci na akci Vánoční koncert, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z 

kulturního fondu města Turnov – pro překročení limitu pro podání přihlášek od jednoho žadatele. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 103/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti Tatra Veteran Car Club Semily v AČR, IČO:62014731, Okružní 1209, 512 51 Lomnice 

nad Popelkou, dotaci na akci 25. ročník soutěže historických vozidel Tatra v Českém ráji, pro 

nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov – nejedná se 

o kulturní akci. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 104/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., IČO: 15045480, Koňský trh 200, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Živý betlém a Betlémské světýlko - nejde o akci kulturního charakteru, která 

by měla být podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 105/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., IČO: 15045480, Koňský trh 200, 511 01 

Turnov, dotaci na akci Oslavy 100 let skautingu v Turnově - nejde o akci kulturního charakteru, 

která by měla být podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 106/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o.s., IČO:15045927, Bezručova 367, 511 01 Turnov, dotaci 

na akci Soutěž "Poznej svůj Turnov" - nejde o akci kulturního charakteru, která by měla být 

podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 107/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Velká dobrodružství s.r.o., IČO: 24310719, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, dotaci na akci 

Výlet s tajenkou – nejde o akci kulturního charakteru, která by měla být podpořena z kulturního 

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

usnesení ZM č. 108/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Velká dobrodružství s.r.o., IČO: 24310719, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, dotaci na akci 

Pohádkový les na Valdštejně pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 109/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Turnov lidem, z.s., IČO: 03626440, Žižkova 544, 511 01 Turnov, dotaci na akci Výstava 

"Zlaté ručičky Českého ráje", pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – žádost se týká mezd, které jsou neuznatelné náklady. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 110/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Turnov lidem, z.s., IČO: 03626440Žižkova 544, 511 01 Turnov, dotaci na akci Prázdniny s 

divadlem a hrou, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov – vzhledem k nekonkrétním položkám v rozpočtu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 111/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o.s., IČO:15045927, Bezručova 367, 511 01 Turnov, dotaci 

na akci Besedy a přednášky + údržba hrobu A. Marka pro nesplnění Pravidel pro poskytování 

dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov - nejde o akci kulturního charakteru, která by 

měla být podpořena z kulturního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 112/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku ČMUKAŘI, z.s., IČO: 26672294, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, dotaci na akci Čmukařská 

čtyřicítka, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města 

Turnov – nedodání žádosti ke konání akce v termínu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 113/2016 
ZM neschvaluje  
 

společnosti P.J.Art Production s.r.o., IČO: 27334473, Osiková 161, 460 15 Liberec, dotaci na akci 

MISS Liberecký kraj 2016, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – místo konání akce je mimo město. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 114/2016 
ZM neschvaluje  
 

spolku ILMA, IČO: 22887806, se sídlem Trávnice 902, 511 01 Turnov, dotaci na akci Turnov hledá 

talent - 1. etapa muzikálu, pro nesplnění Pravidel pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města Turnov – nejedná se o veřejnou akci pro turnovskou veřejnost, ale zejména o neveřejná 

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

 

 
13. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov za rok 2015 
 
 

 

usnesení ZM č. 115/2016 
ZM bere na vědomí  
 

Zprávu o činnosti Zdravého města Turnova za rok 2015.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
 

usnesení ZM č. 116/2016 
ZM odvolává  
 

koordinátorku projektu Ing. Kláru Preislerovou z důvodu změny personálního obsazení a jmenuje 

do funkce Ing. Annu Šupíkovou, s účinností od 1. 3. 2016.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
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usnesení ZM č. 117/2016 
ZM odvolává  
 

členy pracovní skupiny Zdravé město Turnov Bc. Zbyňka Báču, Dagmar Bláhovou, Ing. Václava 

Formánka, MUDr. Jaroslava Frömla, Mgr. Hanu Kocourovou, Evu Kordovou, Ing. Evu Krskovou, 

Jiřího Mikulu, Mgr. Dagmar Rakoušovou, Ing. Miloslavu Šípošovou, Mgr. Otakar Špetlíka, Ing. 

Tomáše Špinku, RNDr. Miroslava Vargu, Ing. Jana Zárybnického.  
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
 

usnesení ZM č. 118/2016 
ZM jmenuje  
 

členy Pracovní skupiny pro Projekt Turnov - Zdravé město a místní Agenda 21 ve složení Bc. 

Zbyňek Báča, Mgr. Vendula Bičíková, Ing. Václav Formánek, Bc. Bára Havlátová, Mgr. Petra 

Houšková, Eva Kordová, Ing. Eva Krsková, Jiří Mikula, Mgr. Jana Pekařová, Bc. Kateřina 

Poslušná, MUDr. Daniel Pospíšil, Mgr. Otakar Špetlík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Anna Šupíková, 

Michaela Uchytilová, DiS., Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
 

14. Transparentnost Města Turnov 
 
 

 

usnesení ZM č. 119/2016 
ZM schvaluje  
 

nákup pohledu Transparentní příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů (včetně funkce 

vyhledávání), který bude doplněn do aplikace rozklikávacího rozpočtu v nejbližším možném 

termínu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/7] 
 

15. Podání žádosti do dotačního fondu LK na projekt "Pokračování cyklotrasy Greenway 
Jizera v úseku Turnov-Svijany" 
 
 
 

usnesení ZM č. 120/2016 
ZM schvaluje  
 

podání žádosti do Dotačního fondu Libereckého kraje do Programu na podporu projektové činnosti 

6.3 – podpora projektové činnosti u strategických směrů cyklodopravy na projekt „Pokračování 

cyklotrasy Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
 
 

16. Žádost Geoparku Český ráj, o. p. s. o individuální dotaci z rozpočtu města Turnova 
 

Bod byl stažen z programu jednání. 
 

V Turnově dne 26. února 2016 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 
Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
 


