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Usnesení 

3. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 31.03.2016  

 

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. 121/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2 Zpráva o činnosti Sboru hasičů Města Turnov za rok 2015   
 

usnesení ZM č. 122/2016 
 

ZM bere na vědomí  

Zprávu o činnosti sboru hasičů města Turnov za rok 2015 bez připomínek. 

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

3 Rozpočet města Turnov na rok 2016 - rozpočtové opatření č.1   
 

usnesení ZM č. 123/2016 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení a to s úpravou 

snížení běžných výdajů o částku 1.100.000 Kč (nespecifikovaná rezerva) a navýšením v 

kapitálových výdajích o částku 1.100.000 Kč (MST s. r. o. - příplatek mimo základní kapitál – 

nové umělé zavlažování na koupališti). Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 

2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 318.363.652 Kč, navýšením o částku 4.455.412 

Kč, ve výdajové části na částku ve výši 349.999.252 Kč, navýšením o částku 18.145.012 Kč, a 

financování ve výši 31.635.600 Kč, navýšením o 13.689.600 Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/3] 

  

4 Prodej části pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec   
 

usnesení ZM č. 124/2016 
 

ZM bere na vědomí  

informaci o umístění stavby na části pozemku parc.č. 465, k.ú. Malý Rohozec ve vlastnictví 

Města Turnov. ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 465 o výměře 17 m2, k.ú. Malý 

Rohozec. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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5 Dražba pozemků v k.ú. Malý Rohozec   
 

usnesení ZM č. 125/2016 
 

ZM schvaluje  

účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě. 

 

pozemek p.č.   výměra druh pozemku  číslo LV 

439/2    10 m2  ostatní plocha  413 

439/4    11 m2  ostatní plocha  413 

460/2    149 m2 ostatní plocha  413 

podíl 1/33 na p.p.č. 682 1715 m2 ostatní plocha  81 

podíl 1/3 na p.pč. 497  355 m2 orná půda  414 

 

vše k.ú. Malý Rohozec, obec Turnov za podmínek stanovených v dražební vyhlášce 

Exekutorského úřadu Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, čj. 132 EX 62/13-104. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 126/2016 
 

ZM schvaluje  

složení dražební jistiny ve výši 2.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 127/2016 
 

ZM pověřuje  

starostu Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a pověřuje ho 

stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

6 Příspěvek VHS, bytová zóna Hruštice, etapa IV., vodovod Dolánky   
 

usnesení ZM č. 128/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 293.000,-Kč na 

stavbu "Turnov - výměna vodovodního řadu Dolánky - Vazovec" a zároveň schvaluje uzavření 

smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

usnesení ZM č. 129/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 1.203.000,-Kč na 

stavbu "Turnov - výstavba vodovodu a kanalizace, Hruštice - Károvsko" a zároveň schvaluje 

uzavření smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace na tuto 

stavbu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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7 Vykoupení pozemků U Tří Svatých - komunikace, náměstíčko   
 

usnesení ZM č. 130/2016 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku parc.č. 3185/95 orná půda o výměře 87 m2, k.ú. Turnov, odměřeného 

geometrickým plánem č. 4150-127/2015,  za cenu 100 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou, od xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

  
 

8 Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

9 Přestávka   
 

10 Program regenerace městské památkové zóny - podíly na dotaci Ministerstva 

kultury   
 

usnesení ZM č. 131/2016 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2016, a to:  

1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie Turnov  – p.p.č. 1496, 1497, k.ú. Turnov 

(vlastník Město Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 997.038 Kč,- Kč (uznatelné 

náklady jsou 833.985 Kč). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – I. etapa. Jednotlivé podíly jsou 

tyto: 417.985 Kč z prostředků vlastníka, 416.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

 

2. Budova děkanství v Turnově – Děkanská 87 -  p.p.č. 488, k.ú. Turnov (vlastník 

Římskokatolická farnost – děkanství Turnov) – celkový objem prací v roce 2016 činí 227.340 

Kč.  

Bude prováděna obnova fasády a oken.Jednotlivé podíly jsou tyto: 91.606 Kč z prostředků 

vlastníka, 113.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 22.734 Kč z rozpočtu města Turnov. 

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

11 Dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 

města Turnov   
 

usnesení ZM č. 132/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na projekt - Výměna okenních a dveřních výplní na 

domě č.p. 12 Markova ul., 511 01 Turnov ve výši 50.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov 

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

Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/1/1] 
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usnesení ZM č. 133/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na projekt - Výměna 4ks oken na domě č.p. 156, 

Trávnice, 511 01 Turnov ve výši 40.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schvaluje uzavření smlouvy o 

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

této smlouvy. 

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

  

usnesení ZM č. 134/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov společnosti Ráj zahrádkářů Turnov, s.r.o., se sídlem Sobotecká 248, 511 01 Turnov, na 

projekt - Oprava dřevěných vrat u domu č.p. 2219 Trávnice, 511 01 Turnov ve výši 10.000 Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny. Zároveň Zastupitelstvo 

města Turnov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov a 

pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

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

12 Dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity   
 

usnesení ZM č. 135/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s., IČO 15045544 na projekt Letní sportovní tábor 

Prackov 2016 ve výši 25.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 136/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro společnost 

FAN s.r.o., IČO 609 15 447 na projekt Podpora jazykové gramotnosti dětí a mládeže v Turnově 

ve výši 16.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 137/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

POVYK, IČO 270 24 717 na projekt Turnovský letní příměstský tábor ve výši 12.000,- Kč. 

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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 138/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro organizaci 

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO 000 85 804 na projekt Řemeslné 

soboty v Kamenářském domě ve výši 15.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 139/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČO 260 04 674 na Příměstský tábor pro nadané 

2016 ve výši 4.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 140/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČO 260 04 674 na projekt Cesta z města ve výši 

3.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 141/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČO 260 04 674 na projekt English camp 2016 ve 

výši 3.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 142/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Příměstské inline sportovní tábory ve 

výši 12.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 143/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Dětský přebor – odpoledne s bruslemi ve výši 

11.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 144/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

ILMA, IČO 228 87 806 na projekt Letní taneční tábor ILMA 2016 ve výši 2.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 145/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČO 150 45 480 na projekt Mikulášská 

taškařice ve výši 4.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 146/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČO 150 45 480, na projekt Svatý Jiří – patron 

všech skautů ve výši 6.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 147/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek 

Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČO 150 45 480, na projekt Letní příměstské 

tábory ve výši 20.000,- Kč. 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) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 148/2016 
 

ZM schvaluje  

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

žadateli, kterým bude dotace schválena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 149/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek Tělovýchovná 

jednota Turnov, o.s., IČ 15045528 na projekt Prezentace barevného minivolejbalu jako 

volnočasové aktivity žáků 1. stupňů ZŠ + přebor Turnovska, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 150/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Lovci perel, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 151/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek „DRUM“, z.s., 

IČO 033 89 910, Veliš 23 na projekt Bubnování v přírodě, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 152/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro spolek Myslivecký 

spolek Hlubočice, IČO 467 45 858 na projekt Dětský tábor, neboť nebyla splněna podmínka dle 

Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
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usnesení ZM č. 153/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro společnost Velká 

dobrodružství s.r.o, Praha, IČO 243 10 719 na projekt Pohádkový les na Valdštejně, neboť 

nebyla splněna podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a 

mládež a mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

usnesení ZM č. 154/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity pro společnost Velká 

dobrodružství s.r.o, Praha, IČO 243 10 719 na projekt Výlet s tajenkou, neboť nebyla splněna 

podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/3] 
  

13 Dotace na sport ze sportovního fondu   
 

usnesení ZM č. 155/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., IČ 

15045528 na projekt Příměstský sportovní tábor TJ Turnov ve výši 8.000,- Kč. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 156/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s., IČ 

15045544 na projekt 4. ročník Poháru Českého ráje žákyň a žáků Judo ve výši 7.000,- Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města 

Turnov. 

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

  

usnesení ZM č. 157/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s., IČ 

15045544 na projekt 21. ročník Ligy žákyň a žáků judo o Samurajskou katanu 2016 ve výši 

10.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu 

sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 158/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro pobočný spolek Okresní rada Asociace školních 

sportovních klubů České republiky Semily, IČ 01452061 na projekt 3boj všestrannosti s 

Adamem 2016 – atletická soutěž pro 1.-5. třídy ZŠ ve výši 8.000,- Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 159/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 

15045561 na projekt Pleskotská hra 2016 ve výši 3.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 160/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Klub lyžařů Turnov, z.s., IČ 15044840 na 

projekt Světový pohár v in-line slalomu ve výši 10.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 161/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek POVYK, IČ 27024717 na projekt Mašovský 

pizza cup ve výši 4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí 

Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 162/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 

01420429 na projekt Brokový závod 2x25 univerzální trap ve výši 1.000,- Kč. Použití dotace se 

bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze 

sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 163/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 

01420429 na projekt Memoriál Zdeňka Nojmana ve výši 1.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního 

fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 164/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek ILMA, IČ 22887806 na projekt Fitness Dance 

oblastní přebor ZŠ a SŠ ve výši 4.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou 

součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 165/2016 
 

ZM schvaluje  

schvaluje poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Parkinson-Help z.s. (klub Český 

ráj), IČ 22754059 na projekt Sportovní pobyt parkinsoniků v Českém ráji ve výši 9.000,- Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 166/2016 
 

ZM schvaluje  

schvaluje poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro spolek Parkinson-Help z.s. (klub Český 

ráj), IČ 22754059 na projekt Sportovní setkání vedení klubů Parkinson-Help ve výši 6.000,- Kč. 

Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou součástí Statutu sportovního fondu města 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 167/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace ze sportovního fondu pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Turnov 

Streetball Challenge ve výši 9.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov, která jsou 

součástí Statutu sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 168/2016 
 

ZM schvaluje  

návrh smlouvy o poskytnutí dotace 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. 169/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., IČ 15045528 na 

projekt Tréninkové deníky pro volejbalovou mládež, neboť nebyla splněna podmínka dle Statutu 

sportovního fondu města Turnov a Pravidel pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 

města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 170/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci ze sportovního fondu pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., IČ 15045528 

(Samostatný orientační klub) na projekt Fotoorientační hra pro širokou veřejnost, neboť nebyla 

splněna podmínka dle Statutu sportovního fondu města Turnov a Pravidel pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

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

14 Krajská nemocnice Liberec - pozvánka na valnou hromadu   
 

usnesení ZM č. 171/2016 
 

ZM bere na vědomí  

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

1.4.2016 a ukládá starostovi, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

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

 
  

15 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování některých sázkových her   
 

usnesení ZM č. 172/2016 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku č. ....../2016 o regulaci provozování některých sázkových her. 

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

16 Individuální žádost o dotaci Memoriál L. Daňka 2016   
 

usnesení ZM č. 173/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 400 000 Kč pro AC SYNER Turnov, IČ: 005 27 271, na 

pořádání 17. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka, zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

 

usnesení ZM č. 174/2016 
 

ZM schvaluje  

realizaci systému hlášení závad občany města prostřednictvím webových stránek města v 

nejbližším možném termínu. 

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

18 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - změna zřizovací 

listiny   
 

usnesení ZM č. 175/2016 
 

ZM schvaluje  

novou zřizovací listinu pro Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, s 

účinností od 1.4.2016. 

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

 

V Turnově dne 6. dubna 2016 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarosta 

 


