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1. Úvod   

usnesení ZM č. 102/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání bez projednávání bodu č. 8 “Směna pozemků – parkoviště, autobusové nádraží Turnov“ a bodu č. 

18 „Zpráva o činnosti DR VHS“ 

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

2. Zpráva o činnosti jednotky sboru hasičů Města Turnov za rok 2017   
 

usnesení ZM č. 103/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města za rok 2017 bez připomínek. 

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

 

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 
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3. Stanovení počtu členů ZM na volební období 2018 - 2022   
 

usnesení ZM č. 104/2018 
 

ZM stanovilo  

v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém 

4. veřejném zasedání dne 26. dubna 2018 počet členů zastupitelstva Města Turnova na volební období 2018 - 2022 

na 27 členů. 

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

4. Územní členění státu - aktuální informace   
 

usnesení ZM č. 105/2018 
 

ZM bere na vědomí  

materiál Územně správní členění státu – aktuální informace. ZM nadále požaduje zřízení okresu Turnov a pověřuje 

starostu města dalším jednáním. 

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

5. Záměr na nové umístění Knihovny Antonína Marka v Turnově  
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM projednalo  

materiál Záměr na nové umístění knihovny Antonína Marka v Turnově a schvaluje zpracování dvou 

architektonických studií od dvou různých architektonických ateliérů na umístění nové budovy knihovny v ul. 

Skálova (jedna pouze ve verzi knihovna, druhá ve verzi knihovna a Žlutá Ponorka), a studii na konverzi stávajícího 

objektu kina v ul. Trávnice, včetně navrhovaného stavebního programu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/3/1] 
  

usnesení ZM č. 106/2018 
 

ZM projednalo  

materiál Záměr na nové umístění knihovny Antonína Marka v Turnově a schvaluje zpracování dvou 

architektonických studií od dvou různých architektonických ateliérů na umístění nové budovy knihovny v ul. 

Skálova (jedna pouze ve verzi knihovna, druhá ve verzi knihovna a Žlutá ponorka) včetně navrhovaného stavebního 

programu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/1/8] 
  

6. Výběrové řízení - rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - 

závazek rozpočtu 2019   

usnesení ZM č. 107/2018 
 

ZM souhlasí  

zařazení stavby „Rekonstrukci střešní krytiny v ŽŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“ a vyčlenění finančních prostředků do 

rozpočtu roku 2019 v předpokládané výši 7 mil. Kč. 

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

7. Přemístění plechových garáží ze sídliště Přepeřská a prodej pozemků pod nimi - 

nové usnesení   

usnesení ZM č. 108/2018 
 

ZM ruší  

usnesení č. 178/2017 ze dne 25. 5. 2017. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 109/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zbudování zpevněné plochy a schvaluje prodej pozemků, včetně zpevněné plochy a staveb na nich stojících do 

vlastnictví majitelů vymístěných plechových garáží z centra sídliště Přepeřská, p.č. 1986/252 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každý pozemek o výměře 21m2 vše v k.ú. Turnov. Za kupní cenu ve výši 

1000,- Kč/m2, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí. 

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

8. Směna pozemků - parkoviště, autobusové nádraží Turnov 

   
 

9. Záměr prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince   
 

Rozprava:  

usnesení ZM č. 110/2018 
 

ZM bere na vědomí  

a souhlasí s materiálem k Záměru prodeje pozemků pro bytové domy na Výšince v Turnově a ukládá odboru správy 

majetku jeho dopracováním ve smyslu proběhlé diskuze a předložením na jednání ZM v květnu 2018. 

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

10. Příspěvky občanů 

   
 

11. Přestávka 

           

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

usnesení ZM č. 111/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Rohozecký 

triatlon 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 112/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský pohár 

Rohozec 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 113/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8.800 Kč pro spolek Cyklo-ski Jizera z. s., IČ 22851429 na projekt MTBO Pojizerský 

Kompas 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 114/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Memoriál Ludvíka 

Koška 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 115/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.600 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Dětský hokejový 

turnaj ročníku 2008. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 116/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 

projekt Zimní sportování 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 117/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 2.400 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Střelecký závod „O cenu Města Turnova“. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 118/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 1.600 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na projekt 

Brokový trojboj. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na 

sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 119/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Parkinson-Help z. s. Klub Český ráj, IČ 22754059 na projekt 4. 

ročník setkání parkinsoniků v Českém ráji. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 120/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.300 Kč pro spolek Povyk, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 2018. 

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

sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 121/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6.400 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na projekt 

Závody pramic a paddelboardů pro veřejnost. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 122/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Soustředění mládeže do 15 let. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 123/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 13.600 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Oslavy 

85. výročí založení oddílu stolního tenisu v Turnově. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 124/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na projekt 

Pohár Českého ráje žákyň a žáků Judo. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 125/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 27.600 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na projekt 

Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a 

Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 126/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro xxxxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 2018. Použití dotace 

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

města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

usnesení ZM č. 127/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnova přidělena. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
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usnesení ZM č. 128/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace spolku Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Turnaje mládeže v rámci 

kraje a okresu, o kterou spolek žádal v rámci programu na podporu sportu ze sportovního fondu města Turnov.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/2] 
  

13. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2018 – II. výzva   
 

usnesení ZM č. 129/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 295.497 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 166.000 Kč na 

provozní náklady a 129.497 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-201, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 130/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 27.600 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 20.000 Kč na 

provozní náklady a 7.600 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň 

schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-202, která bude s příjemcem dotace 

uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 131/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 95.941 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 60.000 

Kč na provozní náklady a 35.941 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-18-203, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

14. Rozdělení dotací na volnočasové aktivity pro děti a mládež a mimoškolní aktivity
  

usnesení ZM č. 132/2018 
 

ZM odkládá  

materiál na příští jednání ZM, po kontrole rozdělení dotace pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, mimoškolní 

aktivity kontrolním výborem zastupitelstva. 

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

15. Rozdělení dotací na obnovu objektů v MPZ Turnov   
 

usnesení ZM č. 133/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na výměnu špaletových oken na objektu č. p. 255 ul. 

Tázlerova. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se 

na území městské památkové zóny města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 134/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu výlohy na č. p. 279 ul. Hluboká. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 135/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na výměnu 2 ks oken na č. p. 397 ul. Trávnice. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 136/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na výměnu vstupních dveří objektu č. p. 299 ul. Antonína 

Dvořáka. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 137/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro xxxxxxx na výměnu oken ve 2. NP na objektu č. p. 131 ul. Jiráskova. 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 138/2018 
 

ZM rozhodlo  

rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 27.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu vstupních dveří a výlohy na objektu č. p. 

480 ul. Krajířova. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů 

nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 139/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro xxxxxxxxxx na opravu fasády objektu č. p. 333 ul. Antonína Dvořáka. 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 140/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu střešní krytiny objektu č. p. 88 ul. Skálova. Dotace 

je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [25/0/0] 
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usnesení ZM č. 141/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu oken na objektu č. p. 155 ul. Trávnice. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 142/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 32.000 Kč pro xxxxxxxx na výměnu oken na objektu č. p. 156 ul. Trávnice. Dotace je 

poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území městské 

památkové zóny města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 143/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny 

města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 144/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 57.000 Kč pro xxxxxxxxxxx na rekonstrukci střechy na domě č. p. 150 ul. Palackého. 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na území 

městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-18-102 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

usnesení ZM č. 145/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro xxxxxxxxx na provedení omítek, soklů, ostění na objektu č. p. 85 ul. 

Skálova. Dotace je poskytována v souladu s Pravidly pro poskytování dotací na obnovu objektů nacházejících se na 

území městské památkové zóny města Turnov a zároveň Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy č. 4-18-105 a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

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

16. Rozdělení dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských 

památkových zón   

usnesení ZM č. 146/2018 
 

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, Nám. Českého ráje, 511 01 Turnov (vlastník Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 

Turnov). Na objektu bude provedena výměna okenních výplní. 

Celkový objem prací v roce 2018 činí 666.917 Kč (uznatelné náklady jsou 500.266 Kč).  

Jednotlivé podíly jsou tyto: 250.266 Kč z prostředků vlastníka, 250.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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17. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

usnesení ZM č. 147/2018 
 

ZM schvaluje  

obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 

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

 

18. Zpráva o činnosti DR VHS   
 

 

 

V Turnově dne 3. května 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


