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Usnesení 

5. Zastupitelstva města Turnova 

ze zasedání dne 25. 05. 2017  

 

 
 

1. Úvod   
 

 
usnesení ZM č. 172/2017 

 

ZM schvaluje  

program jednání s navrženým doplněním. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
2. Modernizace informačního centra v Turnově a jeho rozšíření, vytvoření návštěvnického centra   
 

usnesení ZM č. 173/2017 
 

ZM projednalo  

předloženou studii vybudování návštěvnického centra města Turnova v budově čp. 26 na náměstí 

Českého ráje a zároveň schvaluje vypracování dalších projektových stupňů. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/1/4] 
  

usnesení ZM č. 174/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do Národního programu podpory cestovního ruchu v 

regionech, do dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/1/4] 
 
  
3. Prodej bývalého kina Bio ráj čp. 2136 vč. okolních pozemků, ul. Žižkova, Turnov   
 

 
usnesení ZM č. 175/2017 

 

ZM schvaluje  

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

pozemků přiléhajících k tomuto objektu, za stejných podmínek vyhlášení dle usnesení č. 134/2017 ze dne 

27. 4. 2017, termín pro podání nabídek do 8. 9. 2017 do 12 hodin. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  
4. Žádosti o dotace do MAS Český ráj a Střední Pojizeří (IROP)   
 

 
usnesení ZM č. 176/2017 

 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa“ do IROP - integrované 

projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení dotace vyčlenění 

finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 5% z celkových nákladů akce potřebné k realizaci 

projektu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 177/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku“ do IROP - 

integrované projekty CLLD prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří a v případě přidělení 

dotace vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 5% z celkových nákladů akce potřebné k 

realizaci projektu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
5. Přemístění plechových garáží sídliště Přepeřská a prodej pozemků pod nimi  
  
 

usnesení ZM č. 178/2017 
 

ZM schvaluje  

záměr zbudování zpevněné plochy, přemístění pěti plechových garáží nyní stojících na pozemku parc.č. 

2002/4 k.ú. Turnov, sídliště Přepeřská, na nově odměřené pozemky parc.č. 1986/247, 1986/248, 

1986/249, 1986/250 a 1986/251 (z původních parc.č. 1986/1 a 1987/3) vše v k.ú. Turnov a následný 

prodej těchto pozemků do vlastnictví majitelů plechových garáží za kupní cenu 1000,- Kč /m2, která je 

cenou v daném místě a čase obvyklou do vlastnictví majitelů plechových garáží, které na tyto pozemky 

budou přemístěny. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 
6. Příspěvky občanů   
Nebylo přijato žádné usnesení  
 

            

7. Přestávka   
     

8. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

 
usnesení ZM č. 179/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily, 

pobočný spolek, IČ 01452061 na projekt 3boj všestrannosti s Adamem 2017 ve výši 10.000 Kč. Použití 

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

sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 180/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku HC Turnov 1931, z.s., IČ 27003345 na projekt Memoriál Ludvíka Koška 2017 

ve výši 10.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 181/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku HC Turnov 1931, z.s., IČ 27003345 na projekt Dětský turnaj v ledním hokeji 

ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 182/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ABT Česana Rohozec o.s., IČ 22751173 na projekt Rohozec 24 Těžká pohoda 

2017 ve výši 15.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
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usnesení ZM č. 183/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ABT Česana Rohozec o.s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký triatlon 2017 

ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 

 

usnesení ZM č. 184/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ABT Česana Rohozec o.s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár Rohozec 

2017 ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 185/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace Pavlu Hlubučkovi, IČ 03356515 na projekt Dětský přebor – odpoledne s bruslemi „O 

pohár starosty“ ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 186/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace Michalu Valšíkovi  na projekt Turnov Streetball Challenge ve výši 10.000 Kč. Použití 

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

sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 187/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku POVYK, z.s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup ve výši 6.600 Kč. 

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

ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 188/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 na projekt Závody pramic a 

paddelboardů pro veřejnost ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 189/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov - oddíl stolního tenisu, IČ 13582518 na 

projekt Turnaje mládeže v rámci kraje a okresu ve výši 5.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 190/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov - oddíl stolního tenisu, IČ 13582518 na 

projekt Soustředění mládeže do 15 let ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
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usnesení ZM č. 191/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 01420429 na projekt Střelecká 

soutěž jednotlivců „O pohár místostarostky města Turnova“ ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 192/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecká společnost VESECKO, z.s., IČ 01420429 na projekt Brokový 

trojboj jednotlivců na 60 terčů ve výši 2.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 193/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku ILMA z.s., IČ 22887806 na projekt FITNESS DANCE oblastní přebor 

základních škol ve výši 1.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 194/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z.s., IČ 15045528 na projekt Den otevřených 

dveří a nábor do oddílů TJ Turnov ve výši 3.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  

usnesení ZM č. 195/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace poskytnuta. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/4] 
  
9. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

 
usnesení ZM č. 196/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Semily, IČ 70962031) na činnost spolku ve výši 6.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

 
usnesení ZM č. 197/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.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) – [24/0/1] 
  
 

usnesení ZM č. 198/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., 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) – [24/0/1] 
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usnesení ZM č. 199/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Český svaz chovatelů, z.s., 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) – [24/0/1] 

 

usnesení ZM č. 200/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., 

IČ 15045927 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) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 201/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Kolej-klub, z.s., IČ 01527886 na činnost spolku ve výši 7.000 Kč. Použití 

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

prospěšnou. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 202/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 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) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 203/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Český kynologický svaz ZKO Ždárek – 1017, IČ 04064810 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) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 204/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Myslivecký spolek Klokočské skály, IČ 65197712 na činnost spolku ve výši 

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

na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 205/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Český kynologický svaz ZKO Turnov -  374, IČ 62014293 na činnost spolku 

ve výši 8.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

 
usnesení ZM č. 206/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 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) – [24/0/1] 
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usnesení ZM č. 207/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 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) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 208/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

výši 8.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 

dotací na obecně prospěšnou činnost. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 209/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace poskytnuta. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 210/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, o kterou spolek žádal v rámci programu na 

podporu obecně prospěšné činnosti. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  

usnesení ZM č. 211/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Turnov, IČ 62014765, o 

kterou spolek žádal v rámci programu na podporu obecně prospěšné činnosti. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/1] 
  
10. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity   
 

 
usnesení ZM č. 212/2017 

 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“ IČ 22854517 na projekt Pálení 

čarodějnic ve výši 1.500 Kč o kterou spolek žádal v rámci programu na podporu volnočasových aktivit 

pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/3/8] 

usnesení ZM č. 213/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674 na projekt 

Příměstský tábor Cesta z města ve výši 1.600 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 214/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674 na projekt 

Příměstský tábor T-Centra Výlet do vesmíru 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) – [18/0/6] 
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usnesení ZM č. 215/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., IČ 26004674 na projekt 

Příměstský tábor English camp 2017 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 216/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Letní příměstské tábory ve výši 27.000 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 217/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku POVYK, z.s., IČ 27024717 na projekt Turnovský letní příměstský tábor ve 

výši 4.800 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 218/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, IČ 62014064 na projekt Letní 

pobyt mladých hasičů v Kořenově ve výši 3.500 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) – [18/0/6] 

usnesení ZM č. 219/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelešany, IČ 62014064 na projekt 

Putování za Večerníčkem ve výši 5.000 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 220/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Krajské sportovní klání 2017 ve výši 4.500 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 221/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Mikulášské taškařice 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) – [18/0/6] 

usnesení ZM č. 222/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na projekt 

Svatý Jiří – patron všech skautů ve výši 8.000 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) – [18/0/6] 
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usnesení ZM č. 223/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 00085804 

na projekt Prázdninové sobotní dílny s vlnou ve výši 18.000 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) – [18/0/6] 

 

usnesení ZM č. 224/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti FAN s.r.o., IČ 60915447 na projekt Podpora jazykové gramotnosti a 

motivace dětí i mládeže v Turnově 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. 18. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 225/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Vánoce na Malém Rohozci 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 226/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Mikulášské nadílka 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 227/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Letní kino ve výši 1.800 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 228/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku „Rohozecký okrašlovací spolek o.s.“, 

IČ 22854517 na projekt Pálení čarodějnic ve výši 1.500 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) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 229/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková 

organizace, IČ 00581071 na projekt Dobrovolnický program pro klienty DD Pohoda ve výši 23.000 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) – [18/0/6] 
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usnesení ZM č. 230/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace poskytnuta. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 231/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Turnov lidem, z.s., IČ 03626440, o kterou spolek žádal v rámci programu na 

podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 232/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku ILMA z. s., IČ 22887806, o kterou spolek žádal v rámci programu na 

podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
  

usnesení ZM č. 233/2017 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, o kterou spolek žádal v 

rámci programu na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/6] 
 
  
 

11. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
 

 
usnesení ZM č. 234/2017 

 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace pro společnost Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu 

činnosti hospice v roce 2017 ve výši 72.000 Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 

7-17-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
  
12. Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města   
 

 
usnesení ZM č. 235/2017 

 

ZM projednalo  

materiál Zadání analýzy vodohospodářského majetku na území města. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 236/2017 
 

ZM souhlasí  

se záměrem Zadání analýzy provozování vodohospodářského majetku na území města dle předloženého. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 237/2017 
 

ZM ukládá  

RM schválit konečné zadání této analýzy po projednání ve výboru pro vodohospodářský majetek 

zastupitelstva města. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 238/2017 
 

ZM ukládá  

výboru pro vodohospodářský majetek města Turnov vyhodnotit nabídky na zpracování analýzy 

provozování vodohospodářského majetku na území města Turnov. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/2/5] 
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13. Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - táborová základna 
Krčkovice – aktuální informace   
 

 
usnesení ZM č. 239/2017 

 

ZM bere na vědomí  

materiál Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - táborová základna 

Krčkovice, aktuální informace. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  

usnesení ZM č. 240/2017 
 

ZM souhlasí  

s vypracováním nové studie na vybudování sezónní táborové základny v Krčkovicích se záměrem 

zlevnění a zmenšení celého objektu dle předloženého materiálu. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/0] 
  
14. Vykoupení pozemku v Nádražní ulici od společnosti GasNet, s.r.o.   
 

Rozprava:  
 

usnesení ZM č. 241/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 140/2017 ze dne 5.4.2017 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  

usnesení ZM č. 242/2017 
 

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 a zároveň schvaluje princip vypořádání budoucích prodejů a 

výkupů pozemků a stanovení kupní ceny, ceny obvyklé, znaleckým posudkem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
  
 
V Turnově dne 2. června 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…………………………… 
Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

     
 

…………………………… 
Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 
   

 


