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1. Úvod   

usnesení ZM č. 41/2018 
 

ZM schvaluje  

Zastupitelstvo města schvaluje program jednání s výměnou pořadí bodů č. 4 „Návrh rozpočtového opatření č. 2 na 

rok 2018“ a č. 5 „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov – schválení spolufinancování Města Turnov, individuální 

dotace FK Turnov, z. s.“. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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2. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území města 

Turnov   

 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM navrhuje  

aby ve všech bodech vyhlášky bylo RM místo ZM. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/6/10] 
  

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM navrhuje  

aby z návrhu vyhlášky, varianta A i B, z článku I. byla ponechána pouze část věty – „Předmětem a cílem této 

vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z některých hazardních her.“ Zbytek vyškrtnout. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/2/10] 
  

usnesení ZM č. 42/2018 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. 1/2018, o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov, her na území města Turnov ve variantě B. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/1/4] 

  
 

3. Občanská vybavenost Turnov II.   
 

usnesení ZM č. 43/2018 
 

ZM bere na vědomí  

informace k prioritě Posílení občanské vybavenosti na Turnově 2 – k otevření pobočky Městské knihovny A. Marka 

v nádražní budově a k pronájmu prostor v objektu Alešova č. p. 1723, Turnov. 

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

 

5. „Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“ – schválení spolufinancování Města 

Turnov, individuální dotace FK Turnov, z. s.   
 

usnesení ZM č. 44/2018 
 

ZM souhlasí  

S finanční spoluúčastí Města Turnova ve výši minimálně 40% z celkových nákladů (v předpokládané hodnotě Kč 6 

823 804,-) na akci „ Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov“. 

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

usnesení ZM č. 45/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace pro spolek FK Turnov, z. s., IČ 26660385 ke spoluúčasti na investiční dotaci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro tento spolek na akci „Fotbalové hřiště s umělou trávou“ ve výši 6 

823 804 Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-002, která bude 

s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/3] 
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4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2018   
 

usnesení ZM č. 46/2018 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení s upřesněním částky a s úpravou na 

řádku Investiční dotace pro FK Turnov, z.s. ve výši 6.823.804,- dle schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 

Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 380.598.037 

Kč, navýšením o částku 4.448.037 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 468.049.149 Kč, navýšením o částku 

4.448.037 Kč, a financování ve výši 87.451.112 Kč. 

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

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

usnesení ZM č. 47/2018 
 

ZM schvaluje  

spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace TURNOV, IČ 72744383, 

Studentská 1598, Turnov, příspěvek na projekt Výlet Českým rájem 6.000,- 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) – [23/0/1] 

usnesení ZM č. 48/2018 
 

ZM schvaluje  

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

potřebným“ ve výši 2.000,- 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 49/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Zdravý zoubek, spolek IČ 22732896, Železničářů 216, Liberec, příspěvek na projekt Zdravý zoubek 2018 

ve výši 7.000,- 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 50/2018 
 

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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 51/2018 
 

ZM schvaluje  

církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, Turnov, příspěvek na projekt „Deštník pro děti 

a rodiče“ ve výši 70.000,- 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. 3/2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 52/2018 
 

ZM schvaluje  

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

rodinu Náruč 2018 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. 5/2018 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 53/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec příspěvek na sociální službu Raná 

péče ve výši 27.000,- Kč a na sociální službu Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (s poruchou autistického 

spektra) ve výši 5.000,- Kč. 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 54/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IX - Perštýn, příspěvek 

na sociální službu Odborné sociální poradenství - projekt Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 

nemocnici v Turnově ve výši 20.000,- 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) – [23/0/1] 

usnesení ZM č. 55/2018 
 

ZM schvaluje  

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

sociální službu Osobní asistence - projekt Terénní sociální služby občanům města Turnov 40.000,- Kč a sociální 

službu Odlehčovací služby ve výši 5.000,- 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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 56/2018 
 

ZM schvaluje  

organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec příspěvek na sociální službu Odborné 

sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec – pracoviště Turnov ve výši 40.000,- Kč. Jeho poskytnutí 

se řídí Pravidly pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., z 

Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova. 

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

usnesení ZM č. 57/2018 
 

ZM schvaluje  

Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s.,  IČ 26636328, Oblačná 450/1, 460 05  Liberec 5, příspěvek na sociální službu 

Odborné sociální poradenství ve výši 5.000,- 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) – [23/0/1] 
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usnesení ZM č. 58/2018 
 

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) – [23/0/1] 
  

usnesení ZM č. 59/2018 
 

ZM schvaluje  

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

Sociálně terapeutické dílny ve výši 100.000,- Kč a na sociální službu Podpora samostatného bydlení 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 znění Smlouvy o 

poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 7/2018 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 60/2018 
 

ZM schvaluje  

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

službu Centra denních služeb SLUNCE VŠEM ve výši 120.000,- Kč a na sociální službu Odlehčovací služby ve výši 

10.000,- Kč. 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 znění Smlouvy o poskytnutí 

dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu města Turnov č. 9/2018 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem. 

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

7. Příspěvky občanů   
 

            

8. Přestávka   
 

            

9. Finanční dary z výtěžku 9. městského plesu   
 

usnesení ZM č. 61/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov organizaci Zdravotně sociální služby Turnov ve výši 32.000 

Kč. Zároveň schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 62/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Turnov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve výši 32.000 

Kč. Zároveň schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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10. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s.   
 

usnesení ZM č. 63/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

hospice v roce 2018 ve výši 70.000 Kč a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Turnov č. 7-18-001, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím  

podpisem. 

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

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

usnesení ZM č. 64/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271 ve výši 400.000 

Kč na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2018 a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 7-18-003, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

12. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

usnesení ZM č. 65/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXVIII. 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 Turnov. 

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

  

usnesení ZM č. 66/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku LS Na Židli zapsaný spolek, 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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 67/2018 
 

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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 68/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti Wisemusic s.r.o., IČ 29035970 na projekt FUNKIN´TURNOV 14 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 Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 69/2018 
 

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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 70/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

25. mezinárodní sympozium šperku 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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 71/2018 
 

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 19.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 72/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

ve výši 19.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 73/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

sympozium 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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 74/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxx na projekt Výstava Fotograf Českého ráje Oldřich Kočí ve výši 2.750 Kč. Použití 

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

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 75/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na projekt Oslava 100 let od 

založení ČSR, oslava 25 let od založení klubu ve výši 5.200 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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



8     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 22. 3. 2018 
 

usnesení ZM č. 76/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxx na projekt Graffiti Jam Turnov 2018 ve výši 7.500 Kč. Použití dotace se bude řídit 

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

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

usnesení ZM č. 77/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

Posezení při dechovce ve výši 6.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 78/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Koncert k Vánocům ve výši 27.650 Kč. Použití 

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

fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 79/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt … K letnímu slunovratu ve výši 16.000 Kč. 

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

kulturního fondu města Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 80/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská Bohéma, z. s., IČ 

26611856 na projekt Vánoční koncert ve výši 6.600 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 81/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxx na projekt TURN-OFF ROCK FEST 2018 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 

Turnov. 

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

usnesení ZM č. 82/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxxxx na projekt Majáles 2018 ve výši 16.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

 



9     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 22. 3. 2018 
 

usnesení ZM č. 83/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z.s., IČ 06138471 na projekt Festival na Jizeře 2018 ve 

výši 39.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 84/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt 

Neformjazzfest 2018 ve výši 16.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 85/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

světlo 2018 ve výši 2.300 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 86/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 70150443 na projekt Premiéra divadelního 

představení Chvála bláznovství 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 Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 87/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxx na činnost uskupení Nothingham ve výši 3.500 Kč. Použití dotace se bude řídit 

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

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

usnesení ZM č. 88/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace spolku Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 15045901 na činnost spolku ve výši 4.000 

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

kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 89/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku Turnovská Bohéma, z. s., IČ 

26611856 na činnost spolku ve výši 4.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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



10     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 22. 3. 2018 
 

usnesení ZM č. 90/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace xxxxxxx na vydání CD Do třetice v Českém ráji aneb „a takhle my si tu žijem“ 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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 91/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na vydání 

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 Turnov. 

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

usnesení ZM č. 92/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

publikace Muzejní čtvrtletník ve výši 10.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 93/2018 
 

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 10.500 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov. 

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

 

usnesení ZM č. 94/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude rozhodnuto o přidělení dotace. 

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

usnesení ZM č. 95/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace pro spolek Modrý kocour z.s., IČ 06798110 na projekt Postupová divadelní přehlídka Modrý 

kocour 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 Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 1-18-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

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

 

 

 

 



11     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 22. 3. 2018 
 

usnesení ZM č. 96/2018 
 

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 Turnov a zároveň schvaluje 

znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-18-106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 97/2018 
 

ZM rozhodlo  

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

u Dlasků ve výši 84.000 Kč. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na kulturu z kulturního fondu města Turnov a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Turnov č. 1-18-110, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 

jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 98/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace společnosti SUNDISK s.r.o., IČ 25499441 na projekt Festival Dolánky 2018 ve výši 59.000 Kč. 

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

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

1-18-122, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

  

13. Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských 

památkových zón   
 
 

 

usnesení ZM č. 99/2018 
 

ZM schvaluje  

rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na rok 2018, a to následovně:  

Budova radnice č. p. 1, Náměstí Českého ráje, 511 01 Turnov (vlastník Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 

01 Turnov). Bude provedena výměna okenních výplní. 

Celkový objem prací v roce 2018 činí 780.443 Kč (z toho uznatelné náklady jsou 606.778 Kč).  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 303.778 Kč z prostředků vlastníka, 303.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

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

14. Kontrolní výbor   
 

usnesení ZM č. 100/2018 
 

ZM schvaluje  

závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 

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

 

 

 



12     Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 22. 3. 2018 
 

usnesení ZM č. 101/2018 
 

ZM schvaluje  

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 

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

 

Závěr   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

RM zpracovat a předložit na dubnovém jednání ZM kompletní přehled obchodních vztahů mezi Městem Turnov, 

jeho příspěvkových organizací či právnických osob, ve kterých město vlastní více než 50% vlastnický podíl. A 

zastupitelům města podnikajících buď jako fyzická osoba či jako vlastníků či statutárních orgánů podnikajících 

právnických osob či zaměstnavatele uvolněných zastupitelů za období 2014 až březen 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/2/10] 
  

 

V Turnově dne 29. března 2018 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


