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Usnesení 

3. Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 30. 03. 2017  

 

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. 70/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Zpráva o činnosti sboru hasičů města Turnov za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 71/2017 
 

ZM bere na vědomí  

Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města za rok 2016. 

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

3. Petice občanů   
 

usnesení ZM č. 72/2017 
 

ZM bere na vědomí  

petici občanů-II. část za „NESOUHLAS s rozšířením informačního centra do prostoru restaurace 

Life Food“. ZM bude o rozšíření informačního centra jednat v květnu 2017 po projednání 

materiálu v radě města. 

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

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 73/2017 
 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016. 

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

usnesení ZM č. 74/2017 
 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 75/2017 
 

ZM pověřuje  

kontrolní výbor prověřit veřejnou zakázku malého rozsahu „Stezka pro cyklisty a chodce k 

Malému Rohozci, veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a veřejné osvětlení na Vápeníku“. 

Kontrolní výbor předloží zprávu o šetření ZM do 30. 6. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4]  
  

5. Pozvánka na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. - investice Turnov, 

zpráva arch. soutěž, gynekologie   
 

usnesení ZM č. 76/2017 
 

ZM bere na vědomí  

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

13. 4. 2017 a ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval Město Turnov a 

hlasoval pro navržená usnesení. V případě volby členů výboru pro audit navrhl jako člena tohoto 

výboru xxxxxxxxxxxx a dále hlasoval pro návrhy dalších vlastníků společnosti. 

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

usnesení ZM č. 77/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Porovnání investičních výdajů v Panochově nemocnici Turnov za srovnatelné období tří 

let před a po fúzi s Krajskou nemocnicí Liberec a plán roku 2017. 

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

usnesení ZM č. 78/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Modernizace KNL - stručné shrnutí průběhu Soutěže o návrh a další kroky v roce 2017. 

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

6. Volba člena Rady sdružení VHS Turnov   
 

usnesení ZM č. 79/2017 
 

ZM rozhodlo  

o hlasování návrhu usnesení p. Hockeho na volbu člena rady sdružení VHS hlasovat tajným 

způsobem hlasování. 

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

usnesení ZM č. 80/2017 
 

ZM schvaluje  

členy volební komise p. Hodíka, p. Svobodovou, p. Uchytila. 

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

usnesení ZM č. 81/2017 
 

ZM volí  

člena rady družení VHS Turnov pana Ing. Michala Kříže jako zástupce v tomto orgánu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/8/2]  
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7. Výkup pozemků pro komunikaci v Luční, Turnov   
 

usnesení ZM č. 82/2017 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemků od xxxxxxxxxxxxx v k. ú. Turnov parc. č. 3276/66 o výměře 8m2 a parc. č. 

3276/67 o výměře 6m2, za celkovou kupní cenu 1400,- Kč, která je zároveň pro tento druh a účel 

využití pozemku cenou obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 83/2017 
 

ZM schvaluje  

vykoupení pozemku od xxxxxxxxxxxx v k. ú. Turnov parc. č. 3276/65 o výměře 31m2, za 

celkovou kupní cenu 3100,- Kč, která je pro tento druh a účel využití pozemku cenou obvyklou. 

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

  
 

8. Darování movitého majetku - vybavení kuchyně v čp. 519, ul. Zborovská, Turnov   
 

usnesení ZM č. 84/2017 
 

ZM ruší  

usnesení ZM 156/06 ze dne 5. 10. 2006. 

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

usnesení ZM č. 85/2017 
 

ZM schvaluje  

darování části movitého majetku, uvedeného v příloze č. 1 podkladů k tomuto bodu jednání, 

pořízeného v rámci realizace projektu "Výukový provoz kuchyně Hotelové školy v Turnově" do 

majetku Libereckého kraje, který se na jeho pořízení finančně podílel. Hodnota majetku v době 

pořízení byla 8.093.771,- Kč, zůstatková hodnota dle evidence majetku je 4.437.632 Kč. 

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

9. Žádost o dotaci na vybudování mineralogické učebny ve Středisku volného času 

Žlutá ponorka Turnov   
 

usnesení ZM č. 86/2017 
 

ZM schvaluje  

záměr na vybudování odborné učebny mineralogie a keramiky ve Středisku volného času Žlutá 

ponorka Turnov, příspěvková organizace a podání žádosti o dotaci do Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Vybudování odborné učebny pro 

mineralogii a keramiku“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 87/2017 
 

ZM schvaluje  

v případě přidělení dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 10% z 

celkových nákladů akce potřebné k realizaci projektu „Vybudování odborné učebny pro 

mineralogii a keramiku“. 

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

10. Projekt Rekonstrukce Nádražní - aktuální informace   
 

usnesení ZM č. 88/2017 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Projekt Rekonstrukce Nádražní - aktuální informace. 

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

11. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení 

 

12. Přestávka   
 

            

13. Schválení Smlouvy o úvěru ve výši 60 mil. Kč   
 

usnesení ZM č. 89/2017 
 

ZM schvaluje  

přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru č. 

0316961449/LCD od České spořitelny, a. s. dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů, na financování investičních akcí v letech 2017 a 2018 se splatností do 

31. 12. 2028. 

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

14. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

usnesení ZM č. 90/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli, z. s., IČ 26606861 na projekt XXVII. Turnovský 

drahokam ve výši 25.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 91/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli, z. s., IČ 26606861 na projekt Prázdninové pohádkování 

ve výši 13.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 92/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 

26611856 na projekt Posezení při dechovce ve výši 12.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 93/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Regenerace 3 – výstava šperků turnovských autorů a jejich hostů, 

sympozium ve výši 30.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 94/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti Wisemusic s.r.o., IČ 29035970 na projekt FUNKIN´TURNOV 

13 ve výši 30.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 95/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Turnovská bohéma, z. s. IČ 26611856 na činnost spolku ve výši 

12.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 96/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na 

projekt Řezbářské sympozium a Řezbářská muzejní noc na Dlaskově statku ve výši 14.000 Kč. 

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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 97/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 na 

projekt Výtvarný salon ve výši 15.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 98/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost ve výši 18.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 99/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 

26611856 na projekt Neformjazzfest ve výši 20.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 100/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxx na projekt Dětský den a Turnovský majáles ve výši 10.000 Kč. 

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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 101/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxx na projekt Graffiti Turnov 2017 ve výši 8.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 102/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská 

Bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Vánoční koncert ve výši 5.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 103/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z. s. IČ 49294211 na projekt 

Filmová hudba – koncert Podkrkonošského symfonického orchestru ve výši 20.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 104/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Musica Fortuna z. s., IČ 49294211 na projekt Musica Fortuna slaví 

30 let ve výši 23.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
 

usnesení ZM č. 105/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxx na projekt TURN-OFF ROCK FEST 2017 ve výši 20.000 Kč. 

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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 106/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na činnost 

spolku ve výši 5.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 107/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 15045901 na činnost 

spolku ve výši 5.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 108/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská 

Bohéma, z. s., IČ 26611856 na činnost spolku ve výši 5.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 109/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Nothingham, prostřednictvím žadatele Ing. Václav Brožek, IČ 

11088087 na činnost uskupení ve výši 5.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 110/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxx na vydání CD Jeden rok v Českém ráji ve výši 7.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 111/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxx na vydání CD kapely Mackie Messer Klezmer Band ve výši 

9.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 112/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Musica Fortuna z. s., IČ 49294211 na vydání CD Musica Fortuna ve 

výši 12.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 113/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na vydání publikace Muzejní čtvrtletník ve výši 12.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 114/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxx na vydání publikace MgA. Pavel Holas - monografie ve výši 

14.000 Kč. 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) – [23/0/0] 
  

usnesení ZM č. 115/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. IČ 

70155054 na vydání publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám ve výši 8.000 Kč. 

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) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 116/2017 
 

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. 117/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s., IČ 49295225 na 

projekt Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2017 ve výši 100.000 Kč. Použití dotace se bude 

řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního 

fondu města a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 

1-17-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

15. Rozdělení dotací z Programu regenerace městských památkových zón 

Ministerstva kultury ČR   
 

usnesení ZM č. 118/2017 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2017, a to následovně:  

 

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

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – 

I. etapa – část  A,D,E.  

Celkový objem prací v roce 2017 činí 1.034.000 Kč (uznatelné náklady jsou 941.737 Kč). 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 472.737 Kč z prostředků vlastníka, 469.000 Kč z Programu 

regenerace MPZ.  

 

2.Kostel Narození Panny Marie – p.p.č. 1498, k.ú. Turnov (vlastník Římskokatolická farnost – 

děkanství Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov).  Bude prováděna oprava 2 ks vstupních 

bočních dveří do kostela. 

 Celkový objem prací v roce 2017 činí 147.320 Kč (uznatelné náklady jsou 147.320 Kč). 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 59.588 Kč z prostředků vlastníka, 73.000 Kč z Programu regenerace 

MPZ, 14.732 Kč z rozpočtu města Turnov.  

 

3.Budova Muzea Českého ráje v Turnově – č.p. 71 Skálova ul., k.ú. Turnov (vlastník Liberecký 

kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Bude prováděna oprava nátěru fasády na dvorní straně 

objektu. Celkový objem prací v roce 2017 činí 293.053 Kč (uznatelné náklady jsou 269.109 Kč) 

Jednotlivé podíly jsou tyto: 135.109 Kč z prostředků vlastníka, 134.000 Kč z Programu 

regenerace MPZ. 
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4.Náhrobek a kovaný plůtek u hrobu Václava Šetřila – p.p.č. 1497 – hřbitov u kostela Narození 

Panny Marie (vlastník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Bude prováděna oprava a restaurování náhrobku a kovaného plůtku. Celkový objem prací v roce 

2017 činí 159.620 Kč (uznatelné náklady jsou 150.765 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 11.235 

Kč z prostředků vlastníka, 137.000 Kč z Programu regenerace MPZ, 2.530 Kč z rozpočtu města 

Turnov. 

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

16. Rozdělení dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně   
 

usnesení ZM č. 119/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro xxxxxxxxx na obnovu fasády a výměnu oken na 

objektu č.p. 68 Skálova ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na 

obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 

schvaluje znění smlouvy č. 4-17-101 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 120/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu oken ve 2. nadzemním 

podlaží a ve vikýři na domě č.p. 480 Krajířova ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy č. 4-17-102 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

usnesení ZM č. 121/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č.p. 156 

Trávnice, která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň schvaluje znění 

smlouvy č. 4-17-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 122/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu fasády, výměnu 

klempířských prvků na č.p. 250 Hluboká ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro 

poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města 

Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy č. 4-17-104 a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 123/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro xxxxxxxxx na  výměnu oken na č.p. 1008 Trávnice, 

která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň schvaluje znění 

smlouvy č. 4-17-105 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 124/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na fasádu a vstupní pískovcové 

schodiště č.p. 12 Markova ul., která je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 

na obnovu objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov a zároveň 

schvaluje znění smlouvy č. 4-17-106 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

17. Rozdělení dotace sportovním spolkům a organizacím pro rok 2017 - dotace na 

pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku   
 

usnesení ZM č. 125/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která 

je součástí dotace na činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělovýchovná jednota 

Turnov, z. s., IČ 15045528 ve výši 115.000 Kč. Dotace bude využita na dokončení objektu 

loděnice, na výmalbu haly a opravu střechy haly ve Skálově ulici, výmalbu tělocvičny v 

Daliměřicích a výmalbu interiéru a nátěr střechy areálu volejbalu. Zároveň Zastupitelstvo města 

Turnov schvaluje znění předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-

17-001 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 126/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která 

je součástí dotace na činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělovýchovně sportovní 

club Turnov, z. s., IČ 15045544 ve výši 88.000 Kč. Dotace bude využita na rekonstrukci stropů a 

svítidel ve vstupním vestibulu a malé tělocvičně v I. poschodí. Zároveň Zastupitelstvo města 

Turnov schvaluje znění předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-

17-002 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 127/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení nebo opravu dlouhodobého majetku, která 

je součástí dotace na činnost sportovních spolků a organizací, pro spolek Tělocvičná jednota 

Sokol Turnov, IČ 13582518 ve výši 100.000 Kč. Dotace bude využita na projektovou 

dokumentaci stropu tělocvičny sokolovny. Zároveň Zastupitelstvo města Turnov schvaluje znění 

předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-17-003 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

18. Individuální dotace - SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek   
 

usnesení ZM č. 128/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč spolku SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468. 

Dotace bude použita na úhradu doplatku projektové dokumentace pro přístavbu patra pro 

odlehčovací služby spolku a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Turnov č. 1-17-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/7] 
  

19. Individuální dotace - AC Turnov, z.s.   
 

usnesení ZM č. 129/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov spolku AC Turnov, z. s., IČ 00527271 

ve výši 400 000 Kč na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2017, zároveň schvaluje 

smlouvu č. 7-17-004 o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/2] 
  

20. Technické služby Turnov, s. r. o. – doplnění předmětu podnikání a úplné znění 

zakladatelské listiny   
 

usnesení ZM č. 130/2017 
 

ZM schvaluje  

rozšíření předmětu podnikání společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. o živnost „Činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, schvaluje úplné znění 

zakladatelské listiny společnosti a pověřuje starostu Ing. Tomáše Hockeho podpisem notářského 

zápisu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

V Turnově dne 5. dubna 2017 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková. 

místostarostka 

 


