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Usnesení 

4. Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 27. 04. 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. 131/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2017   
 

usnesení ZM č. 132/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 

tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 

352.317.640 Kč, navýšením o částku 19.782.400 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 

371.622.600 Kč, navýšením o částku 19.782.400 Kč, a financování ve výši 19.304.960 Kč. 

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

3. Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních pozemků, ul. Žižkova, Turnov - 

zrušení původního záměru a vyhlášení nového   
 

usnesení ZM č. 133/2017 
 

ZM ruší  

záměr vyhlášený na základě usnesení ZM ze dne 20. 10. 2016 ZM č. 377/2016 z důvodu uplynutí 

času, nelze fakticky splnit požadavky obsažené ve vyhlášeném záměru zveřejněném dne 

31.10.2016. 

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

usnesení ZM č. 134/2017 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení nového záměru prodeje objektu bývalého kina čp. 2136 v ul. Žižkova, Turnov, včetně 

pozemků přiléhajících k tomuto objektu, v tomto znění: 

Záměr prodeje pozemku parc. č. 855/2 o výměře 1242 m2, jehož součástí je budova s č.p. 2136, 
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objekt občanské vybavenosti (objekt bývalého kina Bio Ráj), pozemku parc č. 843/18 o výměře 

101 m2,  pozemků parc. č. 855/18 o výměře 1083 m2 a parc. č. 855/19 o výměře 186 m2, které 

vznikly oddělením od pozemku parc. č. 855/1 na základě geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku, změnu hranic pozemku číslo 4217-139/2016, vyhotoveného Geodézie Český Ráj GP 

s.r.o., ověřeného Ing. Jaroslavem Havránkem dne 14.12.2016 a potvrzeného Katastrálním 

úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily dne 22.12.2016 (dále jen „Geometrický 

plán“), pozemku parc č. 843/30 o výměře 163 m2, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 

843/17 na základě Geometrického plánu a pozemku parc. č. 843/11, jehož výměra byla změněna 

Geometrickým plánem na 16 m2, vše zapsáno a evidováno v katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV č. 10001, obec 

Turnov, k. ú. Turnov, a to za kupní cenu v minimální výši alespoň 5.500.000,- Kč  

 

za následujících podmínek: 

- prodej dotčených pozemků (včetně budovy č.p. 2136) na základě kupní smlouvy za výlučným 

účelem výstavby korespondující s územním plánem Města Turnov pro danou lokalitu 

(preferován je bytový dům). V případě vybudování bytového domu nabízí Město Turnov 

kupujícímu, v případě potřeby většího množství parkovacích stání za účelem užívání bytového 

domu, možnost vybudovat parkovací stání určená pouze pro tento bytový dům, a to na náklady 

kupujícího na části pozemku parc. č. 843/5 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Turnov, obec Turnov, 

LV č. 10001, jež je vlastnictví Města Turnov,  s následným uzavřením  nájemní smlouvy k 

užívání předmětné části pozemku parc. č. 843/5 za nájemné pro pronájem pozemků za tímto 

účelem v místě a čase obvyklé; 

- uzavření kupní smlouvy na prodej dotčených pozemků (včetně budovy č.p. 2136) s vybraným 

zájemcem na základě posouzení nabídek a schválení tohoto majetkoprávního jednání příslušným 

orgánem obce (zastupitelstvem Města Turnov); 

-zabezpečení řádného zaplacení kupní ceny kupujícím formou složení celé částky kupní ceny do 

notářské nebo advokátní úschovy, příp. na vázaný účet u banky s uvolněním celé částky kupní 

ceny prodávajícímu po provedení vkladu předmětu prodeje do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu ve prospěch kupujícího; 

 - závazek kupujícího uskutečnit všechna potřebná právní a faktická jednání k tomu, aby 

nejpozději do 6 let od uzavření kupní smlouvy došlo k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

objektu vybudovaného v souladu s účelem stanoveným v tomto záměru Města Turnov; 

- povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu prodeje v 

případě, že do 3 let od uzavření kupní smlouvy neuskuteční kupující všechna potřebná právní a 

faktická jednání nezbytná k tomu, aby došlo k vydání pravomocného stavebního povolení ke 

stavbě předmětného objektu; 

- povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu prodeje v 

případě, že do 6 let od uzavření kupní smlouvy, neuskuteční kupující všechna potřebná právní a 

faktická jednání nezbytná k tomu, aby došlo k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 

předmětného objektu. 

 

Užívání objektu občanské vybavenosti č.p. 2136, jenž je součástí pozemku parc. č. 855/2  (objekt 

bývalého kina Bio Ráj), je osvědčeno PROHLÁŠENÍM Vojenského stavebního úřadu MO 

Litoměřice ze dne 22.května 2003 č.j. 3/80-781/2003-4607. 

 

Prohlídka objektu se v případě zájmu uskuteční na požádání (tel. 481 366 317). Znalecký 

posudek objektu čp.2136 a přilehlých pozemků, Geometrický plán a další související 

dokumentace k nahlédnutí na požádání u/na MěÚ Turnov, odbor správy majetku, u paní Olgy 

Bažantové. Pasport stávajícího stavu objektu a kolaudační rozhodnutí z roku 1989 k užívání 

stavby nejsou k dispozici. 
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Konečný termín předložení písemných nabídek zájemců o koupi je dne 19.5.2017 do 12 hod. 

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

 4. Prodej pěti pozemků v bytové zóně Hruštice- Károvsko   
 

usnesení ZM č. 135/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 1007/61+2874/6+2870/47+2870/52 - 

celková výměra 619m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.425.650,- Kč vč. DPH do vlastnictví 

kupujícího xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 136/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov parc.č. 2870/16+2870/45+2870/54 - celková 

výměra 918m2, v k.ú Turnov,  za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v 

daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 2.100.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví kupující 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za 

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 137/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 1007/71+2874/8+2870/15 - celková 

výměra 809m2, v k.ú Turnov,  za kupní cenou stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň 

v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 2.010.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví kupujícího 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za 

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 138/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 1007/70+2870/40+2874/9- celková výměra 

811m2, v k.ú Turnov,  za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném 

místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.880.000,-. Kč vč. DPH do vlastnictví kupujícího 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za 

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 139/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku ve vlastnictví Města Turnova parc.č. 1004/38 o výměře 769m2, v k.ú Turnov,  

za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a čase cenou 

obvyklou, ve výši 1.600.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví kupujícího xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň 

z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí 
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uhradí Město Turnov. 

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

5. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o.   
 

usnesení ZM č. 140/2017 
 

ZM schvaluje  

nákup pozemkové parcely č. 2042 o výměře 299m2 v k.ú. Turnov, v Nádražní ulici od 

společnosti GasNet s.r.o. za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 138.400,- Kč 

bez DPH, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. 

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

usnesení ZM č. 141/2017 
 

ZM schvaluje  

smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle ustanovení 

§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s udělením souhlasu v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, za kupní cenu 138.400,- Kč bez DPH, která je cenou obvyklou a cenu 

věcného břemene 500,- Kč bez DPH za celek. 

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

6. Směna pozemků u čp. 91 v k.ú. Mašov u Turnova   
 

usnesení ZM č. 142/2017 
 

ZM schvaluje  

směnnou smlouvu na pozemky v k. ú. Mašov u Turnova, kterou xxxxxxxx smění pozemek parc. 

č. 693/8 o výměře 109m2 za pozemek ve vlastnictví Města Turnov parc. č. 693/9 o výměře 

114m2 a po dohodě se vzdává doplatku rozdílu hodnot pozemků, xxxxxxxx uhradí poplatek za 

vklad do katastru nemovitostí. 

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

7. Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 

695/11 v k.ú. Daliměřice   
 

usnesení ZM č. 143/2017 
 

ZM schvaluje  

darovací smlouvu o bezplatném převzetí stavby komunikace a chodníku z vlastnictví společnosti 

KAMAX s.r.o. do vlastnictví Města Turnov. Stavba byla vybudována na základě Plánovací 

smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a spol. KAMAX s.r.o, dne 22.7.2011 na pozemcích 

parc.č. 695/193 a p.č. 695/11 v k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov. 

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

8. Příspěvky občanů   
 

Nebylo přijato žádné usnesení 
 

9. Přestávka  
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10. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

usnesení ZM č. 144/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 3/2017 o nočním klidu. 

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

11. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.   
 

usnesení ZM č. 145/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 

Liberec IV - Perštýn, příspěvek na projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 

Panochově nemocnici v Turnově ve výši 15.000,- 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. 

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

usnesení ZM č. 146/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, 

příspěvek na projekt Poskytování preventivní sociální služby raná péče a Poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra 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. 

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

usnesení ZM č. 147/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

projekt Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 35.000,- 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. 

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

usnesení ZM č. 148/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

Hradiště - Veselá, příspěvek na projekt Osobní asistence občanům města Turnov ve výši 45.000,- 

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. 

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

usnesení ZM č. 149/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Občanské sdružení D.R.A.K z.s., IČ 26636328, Oblačná 450/1, 460 05 

Liberec 5, příspěvek na projekt Odborné sociální poradenství ve výši 5.000,- Kč. Jeho poskytnutí 
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se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 150/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z 

rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace 

schválena. 

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

usnesení ZM č. 151/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

26593980, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI 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 a zároveň schvaluje znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města 

Turnov č. 1/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 152/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

Turnov, příspěvek na projekt Centrum denním služeb SLUNCE VŠEM a Odlehčovací služby 

SLUNCE VŠEM ve výši 131.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování 

finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na 

podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace 

na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 2/2017 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 153/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Most k naději, z.s., IČ 63125137, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, 

příspěvek na projekt Terénní programy pro lidi ohrožené drogou ve výši 100.000,- Kč. Jeho 

poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova a zároveň 

schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu z rozpočtu města Turnov č. 3/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 154/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

na projekt Podpora sociálních služeb Centrum denních služeb a Podpora samostatného bydlení 
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ve výši 450.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na 

podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města 

Turnova a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 10/2017 a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

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

  

usnesení ZM č. 155/2017 
 

ZM rozhodlo  

nepřidělit organizaci Život 90 Zruč nad Sázavou, z.ú., IČ 04616685, Sad Míru 789, 285 22 Zruč 

nad Sázavou, příspěvek na projekt Tísňová péče pro seniory, zdravotně a tělesně postižené 

občany. 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. 

Projekt nedosáhl potřebného počtu bodů k přidělení finančního příspěvku dle schválených 

kritérií. 

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

usnesení ZM č. 156/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit organizaci Zdravý zoubek, spolek,  IČ 22732896, Železničářů 216, 460 08 Liberec, 

příspěvek na projekt Zdravý zoubek 2017 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) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 157/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

Turnov, IČ 72744383, Studentská 1598, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt Výlet 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) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 158/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit evidované právnické osobě Oblastní charita Červený Kostelec,  Domov sv. Josefa Žireč, 

IČ 48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, příspěvek 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) – [22/0/2] 
  

usnesení ZM č. 159/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de minimis, která bude 

uzavřena s jednotlivými žadateli, kterým bude dotace schválena. 

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



  8                                                                      Usnesení Zastupitelstva města Turnova 27. 4. 2017 

usnesení ZM č. 160/2017 
 

ZM rozhodlo  

přidělit spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.s., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 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 a zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v 

režimu de minimis č. 14/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 161/2017 
 

ZM rozhodlo  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na 

projekt Centrum pro děti a rodiče ve výši 50.000,- Kč. Jeho poskytnutí se řídí Pravidly pro 

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

zároveň schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova v režimu de 

minimis č. 15/2017 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 162/2017 
 

ZM rozhodlo  

o vyřazení žádosti o dotaci z rozpočtu města Turnov organizace Mateřská škola a Základní škola 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, IČ 71173854, Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov. 

Žádost je podána v rozporu s Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

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

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

12. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - 

výmaz přípravného stupně základní školy speciální z rejstříku škol a školských 

zařízení   
 

usnesení ZM č. 163/2017 
 

ZM souhlasí  

s výmazem přípravného stupně základní školy speciální z rejstříku škol a školských zařízení, 

jehož činnost vykonává Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/3] 

  

13. Individuální dotace - Mikroregion Český ráj   
 

usnesení ZM č. 164/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na 

zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2017 a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-17-005 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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14. Změny členů osadních výborů   
 

usnesení ZM č. 165/2017 
 

ZM bere na vědomí  

rezignaci členů osadního výboru Mašov pana Jiřího Mrázka a pana Lukáše Taussiga. 

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

usnesení ZM č. 166/2017 
 

ZM odvolává  

členky osadního výboru Mašov paní Lucii Šteklovou a paní Janu Maierovou. 

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

usnesení ZM č. 167/2017 
 

ZM odvolává  

předsedu osadního výboru Mašov pana Miloslava Sojku. 

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

usnesení ZM č. 168/2017 
 

ZM stanovuje  

počet členů osadního výboru Mašov na 9 členů. 

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

usnesení ZM č. 169/2017 
 

ZM volí  

členy Osadního výboru Mašov paní Petru Holanovou, paní Lucii Kratochvílovou, paní Nikolu 

Bádalovou. 

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

usnesení ZM č. 170/2017 
 

ZM volí  

předsedou osadního výboru Mašov pana Jana Lochmana. 

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

usnesení ZM č. 171/2017 
 

ZM volí  

místopředsedkyní osadního výboru Mašov paní Petru Holanovou. 

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

Nebylo přijato žádné usnesení  

 

 

 

V Turnově dne 5. května 2017 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 

 


