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Usnesení 

6. Zastupitelstva Města Turnova 

ze zasedání dne 29. 06. 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. 243/2017 
 

ZM schvaluje  

program jednání. 

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

2. Rozvojové záměry ZŠ   
 

Rozprava:  
       Staženo z jednání ZM.  

 

3. Prodej pozemků bytová zóna Hruštice-Károvsko 2.etapa   
 

 

usnesení ZM č. 244/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/37 výměra 704m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.400.000,- Kč vč. DPH do společného jmění 

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

návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 245/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/36 výměra 761m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.420.000.,- Kč vč. DPH do společného jmění 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 246/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/35 výměra 725m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.200.000,- Kč vč. DPH do společného jmění 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek 

za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 247/2017 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4223-146/2016, 

parc.č. 1004/34 výměra 1293m2, v k.ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je 

zároveň v daném místě a čase cenou obvyklou, ve výši 1.800.000,- Kč vč. DPH do společného 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

4. Plnění ze smlouvy o smlouvě budoucí - převod hospodářského objektu a cílové 

věže na atletickém stadionu v Turnově   
 

usnesení ZM č. 248/2017 
 

ZM schvaluje  

na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a jejích podmínek uzavření kupní smlouvy s 

Tělovýchovnou jednotou Turnov, z.s. na stavby - hospodářský objekt atletického stadionu, bez čp. 

občanská vybavenost, stojící na pozemku p.č. 610/5 k.ú. Turnov a cílovou věž stojící na pozemku p.č. 

601/1 k.ú. Turnov za cenu 2.500.000 Kč, která byla uhrazena poskytnutou dotací v roce 2007 a 2008. 

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

5. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 415 – Fokus Turnov, z.s.   
 

usnesení ZM č. 249/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 298/2016 ze dne 30. 6. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

usnesení ZM č. 250/2017 
 

ZM ruší  

usnesení č. 299/2016 ze dne 30. 6. 2016. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

usnesení ZM č. 251/2017 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na vybudování polyfunkčního komunitního centra 

v objektu Skálova, st.p.613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  



3                                                                      Usnesení Zastupitelstva města Turnova 29. 6. 2017 
 

usnesení ZM č. 252/2017 
 

ZM schvaluje  

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

celkových uznatelných nákladů a cca 2,9 mil dofinancování souvisejících nákladů potřebných k realizaci 

projektu na vybudování polyfunkčního komunitního centra v objektu Skálova, st.p.613, ppč. 611/2, 614, 

k.ú. Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/1/2] 
  

6. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017   
 

usnesení ZM č. 253/2017 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 356.654.848 Kč, 

navýšením o částku 4.337.208 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 375.959.808 Kč, navýšením o 

částku 4.337.208 Kč, a financování ve výši 19.304.960 Kč, s touto úpravou - ruší se řádek poskytnutí 

příspěvku na rozvojový záměr pro Základní školu Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace a pro 

Základní školu Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, v celkové výši 432.800 Kč a navyšují se o 

tuto částku 432.800 Kč investiční výdaje odboru vnitřních věcí. 

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

7. Závěrečný účet města Turnov za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 254/2017 
 

ZM souhlasí  

s celoročním hospodařením Města Turnova za rok 2016 bez výhrad. 

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

8. Schválení účetní závěrky města Turnov za rok 2016   
 

usnesení ZM č. 255/2017 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2016. 

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

  

9. Přístavba městského divadla v Turnově   
 

usnesení ZM č. 256/2017 
 

ZM projednalo  

předložené studie na Dostavbu Městského divadla v Turnově od ateliéru pana Ing. Arch. Josefa Pleskota a 

pana prof. Ing. Arch. Ladislava Lábuse a schvaluje k dalšímu rozpracování projektové dokumentace studii 

Ing. Arch. Josefa Pleskota, s dopracováním návrhu dle připomínek, které vzešly z projednávání v 

komisích RM, hodnotící komisi a na zastupitelstvu města. 

ZM ukládá odboru správy majetku upravený projekt ve stupni pro územní řízení, který vzejde z dialogu 

nad prvotním návrhem mezi autory a zástupci města, předložit k opětovnému projednání zastupitelstvu 

města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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10. Příspěvky občanů   
 

11. Přestávka   
 

12. Pozvánka na Valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.   
 

usnesení ZM č. 257/2017 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání řádné valné hromady konané dne 30. 6. 2017 a 

ukládá starostovi města panu Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená 

usnesení. V případě tématu Superalinace nemocnic hlasoval pro návrh Libereckého kraje na uzavření 

předloženého Memoranda o založení a činnosti Superalinace. 

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

13. Rozvojový záměr v rámci komunitního plánování sociálních služeb - Denní 

stacionář při MŠ a ZŠ Sluníčko, příspěvková organizace.   
 

usnesení ZM č. 258/2017 
 

ZM schvaluje  

zřízení a registraci nové sociální služby Denní stacionář v organizaci Mateřská a základní škola Sluníčko 

Turnov, příspěvkové organizace s termínem 1. 9. 2017 a podání žádosti o zařazení této sociální služby do 

Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2018. 

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

14. Dotace z kulturního fondu   
 

usnesení ZM č. 259/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Modrý kocour – 22. 

ročník divadelního festivalu ve výši 85.000 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. 1-17-201, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 260/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ 70104271 na 

projekt Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov ve výši 55.000 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. 1-17-202, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 261/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 62013467 na 

projekt Posezení při dechovce 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) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 262/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. na projekt ... K VÁNOCŮM! – koncert a doprovodný 

program 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) – [24/0/0] 

usnesení ZM č. 263/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxx na projekt Kulturní akce a projekty pro pacienty na oddělení 

následné péče 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 264/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z. s., IČ 06138471 na projekt Festival na 

Jizeře 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 265/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., IČ 15045927 na projekt 45. výročí úmrtí 

F.X. Drozena 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 266/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxxxxxxxxxx na dovýrobu a dotisk CD Písničky o Českém ráji ve výši 2.200 

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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 267/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na profilové CD Lédl Jazz Q 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) – [24/0/0] 
  

usnesení ZM č. 268/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., IČ 15045927 na publikaci Náš Turnov ve 

výši 3.000 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) – [24/0/0] 
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 15. Dotace na zahraniční spolupráci   

usnesení ZM č. 269/2017 
 

ZM rozhodlo  

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

IČ 00581071 na projekt Mezinárodní soutěž v předlékařské první pomoci ve výši 10.000 Kč. Použití 

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

spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 270/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt Mezinárodní 

tréninkový kemp ve výši 7.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 271/2017 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ  7003345, na projekt Spolupráce s Alvestou – 

přátelská utkání a společné tréninkové jednotky ve výši 12.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 272/2017 
 

ZM schvaluje  

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

kterým bude dotace v programu zahraniční spolupráce poskytnuta. 

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

16. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací   
 

usnesení ZM č. 273/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 274/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 275/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 276/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, s účinností 

od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává k 

hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 277/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 278/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 279/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 280/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 281/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 282/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 283/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, 

s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci 

předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 284/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 285/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se 

organizaci předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 286/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 287/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se 

organizaci předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 288/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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usnesení ZM č. 289/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková 

organizace, s účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se 

organizaci předává k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 290/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, s 

účinností od 1. 7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává 

k hospodaření. 

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

usnesení ZM č. 291/2017 
 

ZM schvaluje  

návrh zřizovací listiny pro organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 

7. 2017 a zároveň schvaluje přílohu s názvem Soupis majetku, který se organizaci předává k hospodaření. 

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

  
 

17. Dotace SDH z rozpočtu města 2017   
 

usnesení ZM č. 292/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina, 

IČ 62013467 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 293/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Daliměřice, Hruborohozecká 388 Turnov, 

IČO 62013483 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 294/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Kadeřavec, Kadeřavec 20 Turnov, IČO 

6201 3475 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
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rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

usnesení ZM č. 295/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Mašov, Mašov  

253 Turnov, IČO 62013459 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů 

dobrovolných hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 296/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Pelešany, Pelešany 154 Turnov, IČO 

62014064 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

usnesení ZM č. 297/2017 
 

ZM schvaluje  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH Turnov, Na Lukách 2227 Turnov, IČO 

62013424 na podporu činnosti spolku ve výši 25.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování finančních dotací na podporu činnosti Sborů dobrovolných 

hasičů - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

18. Obecně závazné vyhlášky města   
 

usnesení ZM č. 298/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova o nočním klidu. S úpravou článku 3 odstavce 3 s dobou 

nočního klidu od 01 do 06. 

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

usnesení ZM č. 299/2017 
 

ZM schvaluje  

Obecně závaznou vyhlášku města Turnova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Turnova č. 

6/2013. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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19. Kontrolní výbor   
 

usnesení ZM - nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

povinnost rady města informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města jeho členy o rozhodnutí o 

udělení výjimky z aktuální směrnice o zadávání veřejných zakázek, včetně stručného zdůvodnění. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/9/6] 
 

usnesení ZM – nebylo přijato 

ZM doporučuje  

radě města, aby o výjimkách z aktuální směrnice o zadávání veřejných zakázek bylo rozhodováno pouze 

ve výjimečných případech, např. při mimořádných živelních událostech. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/8/7] 
  

usnesení ZM č. 300/2017 
 

ZM bere na vědomí  

rezignace paní Radky Šimůnkové a pana Pavla Paickra na členy kontrolního výboru. 

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

usnesení ZM č. 301/2017 
 

ZM bere na vědomí  

zjištění kontrolního výboru - kontrolní výbor na základě usnesení ZM č. 75/2017 prověřil zakázku malého 

rozsahu ,,Stezka pro cyklisty a chodce k Malému Rohozci, veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 

veřejné osvětlení k Vápeníku“ a konstatuje, že město svým jednáním neporušilo právní předpis ve vztahu 

k zákonu o veřejných zakázkách či zákonu o obcích. 

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

  
V Turnově dne 4. července 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

         …………………………… 

Mgr. Jana Svobodová  

místostarostka 

 

 


