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Usnesení 

4. Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. 04. 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. 176/2016 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Prezentace projektu Park U Letního kina - dětské hřiště, Metelkovy sady - vstupní 

partie   
 

usnesení ZM č. 177/2016 
 

ZM projednalo  

projekt Parku u letního kina – návrhu dětského hřiště pro starší děti a projekt Metelkových sadů - 

návrhu vstupní partie. 

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

usnesení ZM č. 178/2016 
 

ZM souhlasí  

se zařazením projektů Parku u letního kina – návrhu dětského hřiště pro starší děti a projekt 

Metelkových sadů - návrhu vstupní partie do zásobníku projektů připravených k realizaci dle 

finančních možností rozpočtu města. Jejich definitivní realizace bude odsouhlasena formou 

zařazení projektu do návrhu rozpočtu města. 

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

3. Zpráva o činnosti DR VHS   
 

usnesení ZM č. 179/2016 
 

ZM bere na vědomí  

Zprávu o činnosti dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov s. r. o. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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4. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově   
 

usnesení ZM č. 180/2016 
 

ZM schvaluje  

prodej nemovitostí na Šetřilovsku v Turnově z vlastnictví Města Turnov, tj. pozemek parc.č. 

2815/1 - zast.pl. a nádvoří o výměře 260 m2, jehož součástí je stavba: Turnov, čp. 389 bydlení, 

stavba stojí na pozemku p.č.2815/1 odděleného geometrickým plánem č.3940-36/2014-1, 

pozemek parc.č. 2816 – zast.pl. a nádvoří o výměře 187 m2, jehož součástí je stavba: Turnov, 

č.p. 904, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku p.č. 2816, pozemek parc.č. 2818/2 – 

ostatní plocha o výměře 382 m2  a geometrickým plánem č. 3940-36/2014-1 oddělené pozemky 

parc.č. 2817/2 – ostatní plocha o výměře 722 m2,  parc.č. 2818/4 ostatní plocha o výměře 17 m2, 

parc.č. 2818/5 ostatní plocha o výměře 516 m2, vše v katastrálním území Turnov, do vlastnictví 

společnosti ZIKUDA- vodohospodářské stavby spol. s r.o. Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov za 

kupní cenu ve výši 3.750.000 Kč, jako cenu obvyklou v místě a čase, splatnou do 60-ti dnů ode 

dne schválení zastupitelstvem města, tj. nejpozději do 28.6.2016. 

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

 

5. Hvězdárna v přeshraničním česko-polském partnerském projektu   
 

usnesení ZM č. 181/2016 
 

ZM schvaluje  

účast Města Turnova v česko-polském přeshraničním projektu „Rozhledny, vyhlídky a stezky 

pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu Nisa“ a zajištění spolufinancování ve výši minimálně 

10% celkových nákladů projektu Města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 182/2016 
 

ZM schvaluje  

Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko, která je přílohou žádosti o dotaci projektu Euroregionu Nisa „Rozhledny, 

vyhlídky a stezky pro rozvoj cestovního ruchu v Euroregionu Nisa“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

6. Přemístění trafostanice - ul. Koškova, Turnov (odkoupení části pozemku parc.č. 

1867/1, k.ú. Turnov)   
 

usnesení ZM č. 183/2016 
 

ZM schvaluje  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby SM, Turnov, 

úprava DTS 5-letá voda, SM-0029 na přemístění trafostanice a  prodej části pozemku parc.č. 

1867/1 ost.pl. o výměře cca 20 m2, k.ú. Turnov za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako 

cenu obvyklou, minimálně 1.500 Kč/m2, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v rámci 

protipovodňových opatření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
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7. Směna a prodej pozemků na Havlíčkově náměstí za Vesnou u domu čp. 778 

Turnov   
 

usnesení ZM č. 184/2016 
 

ZM schvaluje  

záměr směny pozemku  parc.č. 1427/8 zahrada o výměře 12 m2 a části pozemku parc.č. 1465/1 

zast.pl. a nádvoří o výměře cca 5 m2 upřesněnou geometrickým plánem, vše v k.ú. Turnov ve 

vlastnictví podílových spoluvlastníků uvedených na listu vlastnictví č. 552 u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj pro k.ú. Turnov za část pozemku  parc.č. 1427/4 zahrada o výměře cca 77 m2 

, k.ú. Turnov upřesněné geometrickým plánem, který Město Turnov získá do svého vlastnictví 

kupní smlouvou ze dne 18.4.2016 .  Část pozemku parc.č. 1427/4, k.ú. Turnov o výměře 17 m2 

bude převedena směnou a zbývající část o výměře cca 60 m2 bude převedena za kupní cenu ve 

výši 2.500 Kč/m2, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   
 

usnesení ZM č. 185/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace TURNOV, IČ 

72744383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt Zlepšení zdravotního stavu členů ZO 

ve výši 5.400,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 186/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace TURNOV, IČ 

72744383, Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt Projížďka Českým rájem ve výši 

8.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 187/2016 
 

ZM schvaluje  

schvaluje evidované právnické osobě Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa v 

Žírči, IČ 48623814 na projekt Domov sv. Josefa – zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné 

roztroušenou sklerózou ve výši 15.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 188/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Zdravý zoubek, spolek  IČ 22732896, Železničářů 216, Liberec, příspěvek na projekt 

Zdravý zoubek 2016 ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování dotací 

na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 189/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.s., IČ 70155097, Skálova 540, Turnov, příspěvek na projekt 

Centrum pro rodinu Náruč ve výši 400.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 190/2016 
 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, Turnov, příspěvek na 

projekt Centrum pro děti a rodiče ve výši 31.600,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

poskytování dotací na sociální oblast z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 191/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Nadaci pro transplantace kostní dřeně, 

IČ: 45333378, Na Roudné 123/212, 301 56 Plzeň na projekt Dárcovství kostní dřeně.  

Žádost nebyla hodnocena, byly zjištěny formální nedostatky. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 192/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova organizaci Anděl Strážný, z.ú., IČ 

02771527, Fügnerovo náměstí 1808/2, 120 00 Praha 2 na projekt Žít doma bezpečně. 

Projekt nedosáhl potřebného počtu bodů k přidělení finančního příspěvku dle schválených 

kritérií. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 193/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Občanskému sdružení D.R.A.K. z.s., 

IČ 26636328, Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 na projekt Centrum ucelené rehabilitace pro 

rodiny s dětmi do 18 let. 

Projekt nedosáhl potřebného počtu bodů k přidělení finančního příspěvku dle schválených 

kritérií. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 194/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, 

příspěvek na projekt Centrum denním služeb SLUNCE VŠEM ve výši 150.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 195/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci společnosti CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., 

IČ 26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec příspěvek na projekt Poskytování osobní 

asistence na území města Turnov ve výši 50.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 196/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci REP, z.s., IČ 26670577, Chvalčovice 25, 463 43 Bílá příspěvek na projekt Poradna 

pro rodinu a děti ve výši 10.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 197/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Déčko Liberec, z.s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec příspěvek na projekt 

Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 25.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 198/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - 

Veselá, příspěvek na projekt Osobní asistence v ZŠ speciální pro zdravotně handicapované žáky 

– občany města Turnov ve výši 50.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 199/2016 
 

ZM schvaluje  

Občanskému sdružení D.R.A.K, z.s.,  IČ 26636328, Oblačná 450/1. 460 05  Liberec, příspěvek 

na projekt SAS pro rodiny s dětmi ve výši 40.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 200/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS TURNOV, z.s.,IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt Podpora sociální služby Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním a 

mentálním handicapem ve výši 500.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 
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finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 201/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Most k naději, IČ 63125137, Petra Jilemnického 1929, Most, příspěvek na projekt 

Terénní programy pro lidi ohrožené drogou ve výši 80.000,- 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 na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 202/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Horská 1219, 460 14 Liberec 14, příspěvek 

na projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově ve výši 

30.000,- 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 

na rok 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 203/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov organizaci Anděl Strážný, z.ú., IČ 

02771527, Fügnerovo náměstí 1808/2, 120 00 Praha 2 na projekt Podpora sociální služby tísňové 

péče zařazené do krajské sítě sociálních služeb. Projekt nedosáhl požadovaného počtu bodů k 

přidělení finančního příspěvku dle schválených kritérií. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 

  
 

usnesení ZM č. 204/2016 
 

ZM schvaluje  

spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.s., IČ 70155097, Skálova 540, Turnov, SMLOUVU O 

POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOVA v režimu de minimis na projekt 

Centrum pro rodinu Náruč ve výši 400.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 205/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci FOKUS TURNOV, z.s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, SMLOUVU O 

POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM 

ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu Podpora samostatného bydlení ve 

výši 500.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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usnesení ZM č. 206/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM 

HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu Centra 

denních služeb ve výši 150.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 207/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 

26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU 

MĚSTA TURNOV na sociální službu Osobní asistence ve výši 50.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 208/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Spokojený domov, o.p.s., IČ 29043913, Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - 

Veselá, SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V 

OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu 

Osobní asistence ve výši 50.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

usnesení ZM č. 209/2016 
 

ZM schvaluje  

organizaci Most k naději, IČ 63125137, Petra Jilemnického 1929, Most, SMLOUVU O 

POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM 

ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV na sociální službu Terénní programy ve výši 

80.000,- Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
  

9. Schválení neinvestičních dotací pro SDH z rozpočtu města Turnov na rok 2016   
 

usnesení ZM č. 210/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Bukovina, Bukovina 71 Turnov, IČO 62 01 34 67. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 211/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, IČO 62 01 34 83. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 212/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 62 01 34 75. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 213/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Mašov, Mašov 253 Turnov, IČO 62 01 34 59. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 214/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 62 01 40 64. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 215/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Turnov ve výši 25.000,-Kč pro SDH 

Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 62 01 34 24. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 

  

10. Příspěvky občanů   
 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

11. Přestávka   
 

            

12. Finanční dar pro ZŠ Turnov, Zborovská 519, z výtěžku 7. městského plesu   
 

usnesení ZM č. 216/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov Základní škole Turnov, Zborovská 519, 

příspěvková organizace, ve výši 33 000 Kč. 

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

  
 

13. Obecně závazná vyhláška - školské obvody základních škol   
 

      Bod byl zrušen před jednáním.       
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14. Dotace na obecně prospěšnou činnost   
 

usnesení ZM č. 217/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, Základní organizace Turnov 1, IČ 62014838, na 

činnost spolku ve výši 20.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov 

a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 218/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro ČKS – ZKO 374 Turnov, IČ 62014293, na činnost spolku ve výši 10.000,- 

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

dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 219/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro "Paměť Českého ráje a Podještědí", IČ 70155054, na činnost spolku ve 

výši 15.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 220/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 01420429, na činnost spolku 

ve výši 2.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 221/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel Turnova o.s., IČ 15045927 na činnost spolku ve 

výši 25.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 222/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace 

Turnov, IČ 72744383, na činnost spolku ve výši 20.000,- Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou 

činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 223/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Klub přátel železnic Českého ráje, IČ 49294211, na činnost spolku ve výši 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 224/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, na činnost spolku ve výši 5.000,- Kč. 

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

na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 225/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861, na činnost spolku ve výši 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 226/2016 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí dotace pro Tělovýchovná jednota Český Ráj, IČ 15043274, na činnost spolku ve výši 

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

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 227/2016 
 

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) – [22/0/1] 

  

usnesení ZM č. 228/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Turnovanka – prostřednictvím spolku TURNOVSKÁ BOHÉMA, IČ 

26611856, neboť nebyla splněna podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně 

prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 229/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Občanské sdružení  D.R.A.K. z.s, IČ 26636328, neboť nebyla splněna 

podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 230/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, neboť nebyla splněna 

podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

usnesení ZM č. 231/2016 
 

ZM neschvaluje  

dotaci pro spolek Český kynologický svaz ZKO Žďárek-1017, IČ 04064810, neboť nebyla 

splněna podmínka dle Pravidel pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

15. Individuální dotace pro Mikroregion Český ráj   
 

 

usnesení ZM č. 232/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 40.000,-  Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na 

zajištění provozu, propagace a koordinace letních turistických autobusových linek v Českém ráji 

do 30. 11. 2016, zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

16. Individuální dotace pro Mikroregion Jizera   
 

usnesení ZM č. 233/2016 
 

ZM schvaluje  

přidělení individuální dotace ve výši 27.345,-  Kč pro MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342, 

na zajištění provozu mikroregionu, zároveň schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

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

17. Individuální žádost o dotaci - Geopark Český ráj, o. p. s.   
 

 

usnesení ZM č. 234/2016 
 

ZM schvaluje  

individuální dotaci z rozpočtu města pro rok 2016 pro Geopark Český ráj, o. p. s., IČ: 27511774 

ve výši 50.000,- Kč. Zároveň schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/7] 
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18. Pokračování cyklotrasy „Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany"   
 

 

usnesení ZM č. 235/2016 
 

ZM schvaluje  

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – 

Svijany mezi partnery: Město Turnov, Obec Modřišice, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec 

Svijany a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

19. Svoz odpadu v okrajových částech města   
 

 

usnesení ZM č. 236/2016 
 

ZM schvaluje  

omezení svozu odpadů v uvedených 27 lokalitách dle návrhu celoročně. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
  

V Turnově dne 4. května 2016 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

…………………………… 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


