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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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Ing. Miroslav Šmiraus 

 

Sabina Karešová 

 

Ing. Michal Kříž, Mgr. Michal Loukota 

 

 

1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 148/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání Zastupitelstva Města dne 31. května 2018 s vypuštěním bodu Směna pozemků-parkoviště, 

autobusové nádraží Turnov a další řešení centrálního parkoviště. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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2. Analýza provozování VH majetku na území města Turnova po roce 2020 - 

prezentace   
 

usnesení ZM č. 149/2018 
 

ZM projednalo  

Analýzu provozování vodohospodářského majetku na území Města Turnov od rok 2020. 

ZM pověřuje zástupce města v orgánech Vodohospodářského sdružení Turnov jednat o nových stanovách sdružení, 

které povedou k posílení rozhodovací pozice města Turnov, s ohledem na velikost vodohospodářského majetku a 

velikost tržeb na území města. 

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

3. Pomník Otakara Jaroše - návrat na původní stanoviště   
 

usnesení ZM č. 150/2018 
 

ZM schvaluje  

návrat pomníku Otakara Jaroše do prostoru bývalých kasáren, soudobě před objekt Obchodní akademie, hotelové 

školy a střední odborné školy ve Zborovské ulici, kde byl historicky umístěn. 

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

4. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov   
 

usnesení ZM č. 151/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a 

vodovodu v Přepeřích - I. etapa., zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 

7-18-004, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude 

řídit platným Dotačním statutem města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 152/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 5 000 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních 

rizik z pitné vody se zařazením druhé splátky individuální dotace ve výši 1 000 000 Kč do rozpočtu města pro rok 

2019, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-005, která bude s 

příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným 

Dotačním statutem města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 153/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 12 000 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení 

Turnov, IČ 49295934 na realizaci díla Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska se zařazením druhé splátky 

individuální dotace ve výši 5 000 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2019, zároveň schvaluje znění smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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usnesení ZM č. 154/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 644 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – výstavba vodovodu a dostavba kanalizačních přípojek, Hruštice-Károvsko, 

zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-007, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem 

města Turnov. 

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

usnesení ZM č. 155/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 3 394 000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, 

IČ 49295934 na realizaci díla Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova, zároveň schvaluje znění 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-18-008, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov. 

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

5. Prodej pozemků bytová zóna Hruštice - Károvsko   
 

usnesení ZM č. 156/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/72 

výměra 835m2, v k. ú. Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.850.000,- Kč vč. DPH do vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx . Daň z nabytí nemovitosti 

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

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

 

usnesení ZM č. 157/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/73 

výměra 839m2, v k. ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.900.000,- Kč vč. DPH do spoluvlastnictví ve výši podílu 1/2 z celku panu xxxxxx a 

podílu 1/2 z celku slečně xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní poplatek za návrh 

vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 158/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/74 

výměra 687m2, v k. ú.  Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.510.000,- Kč vč. DPH do společného vlastnictví ve výši podílu 1/2 z celku pro pana 

xxxxxxxxxxx a podílu 1/2 z celku pro slečnu xxxxxxxxxxx. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, správní 

poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí uhradí Město Turnov. 

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

usnesení ZM č. 159/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků ve vlastnictví Města Turnov, odměřeného geometrickým plánem č. 4332-4/2018, parc. č. 1007/75 

výměra 850m2, v k. ú Turnov, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení, která je zároveň v daném místě a 

čase cenou obvyklou, ve výši 1.950.000,- Kč vč. DPH do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx.  Daň z 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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 6. Prodej pozemků Komerční bance, a.s. parc.č. 265/2 a 265/3 v k.ú. Turnov   
 

Usnesení navržené panem Mikulou: 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

radě města vyhlásit prodej pozemků výběrovým řízením formou dražby s vyvolávací cenou 516.600,-Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [11/0/13] 
  

Původně navrhované usnesení: 

usnesení ZM č. 160/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemků p. č. 265/2, 265/3 o celkové výměře 240m2 v k. ú. Turnov za kupní cenu stanovenou jako obvyklou  

ve výši 2340,- Kč/m2, tj. celkem 516.600,- Kč do vlastnictví Komerční banky, a.s. IČ 45317054. Kupující uhradí 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/8] 
  

7. Projekt Nové radnice - zpráva o aktuální situaci   
 

usnesení ZM č. 161/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu o aktuální situaci projektu Nová radnice (rekonstrukce čp. 466, Skálova ulice, Turnov) a pověřuje starostu 

navýšením řádku Rekonstrukce čp. 466, Skálova ul. o 2 mil. Kč v rámci červnového rozpočtového opatření. 

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

8. Výběrové řízení na akci "Gymnázium - oprava čelní fasády" - závazek rozpočtu 

2019   

usnesení ZM č. 162/2018 
 

ZM souhlasí  

se zařazením stavby „Gymnázium – oprava čelní fasády“ a vyčleněním finančních prostředků do rozpočtu roku 2019 

v předpokládané výši 3 950 tis. Kč. 

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

9. Příspěvky občanů   
 

 

10. Přestávka   
 

            

11. Koncepce sportu 2018 - 2020   
 

usnesení ZM č. 163/2018 
 

ZM neschvaluje  

předloženou koncepci sportu na období 2018 – 2020 a pověřuje vedení města, společně se sportovní komisí, 

přepracováním materiálu s přihlédnutím k Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje 2018 – 2020, a předložit ho na 

červnovém zasedání Zastupitelstva Města. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [14/3/6] 
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12. Individuální dotace Tělovýchovná jednota Turnov, z. s.   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 300 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528 na 

opravu střechy na objektu čp. 201 v obci Kořenov a zároveň a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Turnov č. 7-18-010, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/1/13] 
  

13. Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Turnov   
 

usnesení ZM č. 164/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na 

organizaci Krajského všesokolského sletu v Turnově a zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Turnov č. 7-18-009, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 

podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

14. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci   
 

usnesení ZM č. 165/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 8 680 Kč pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října, příspěvková 

organizace, IČ 00581071 na projekt Mezinárodní soutěž v předlékařské první pomoci. Použití dotace se bude řídit 

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

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

usnesení ZM č. 166/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 11 200 Kč pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na projekt Mezinárodní družba 

spřátelených pěveckých sborů. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 167/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 7 230 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Spolupráce s 

Alvestou – přátelská utkání a společné tréninkové jednotky. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 

Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na zahraniční spolupráci. 

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

usnesení ZM č. 168/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 8 350 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Mezinárodní soustředění mládeže oddílu stolního tenisu za účasti mládeže z družebního města. Použití dotace se 

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

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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usnesení ZM č. 169/2018 
 

ZM rozhodlo  

o přidělení dotace ve výši 4 430 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 

Reciproční návštěva z družebního města Niesky oddílů stolního tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním 

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

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

usnesení ZM č. 170/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora zahraniční spolupráce přidělena. 

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

15. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost   
 

usnesení ZM č. 171/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč pro spolek Místní skupina Český červený kříž Turnov (Oblastní spolek 

Českého červeného kříže Semily, IČ 70962031) na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit 

Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 172/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro organizaci Celia-život bez lepku o.p.s., IČ 27048861 na podporu činnosti v 

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

obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 173/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní 

organizace Turnov, IČ 72744383 na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem 

města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 174/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova o. s., IČ 15045927 na podporu činnosti v 

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

obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 175/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 23 000 Kč pro spolek Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Turnov 1, IČ 

62014838 na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 176/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Turnov, IČ 

62014765 na podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly 

pro poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 177/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov - 374, IČ 62014293 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 178/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Český kynologický svaz ZKO Ždárek – 1017, IČ 04064810 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 179/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na podporu 

činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 180/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 49294211 na podporu 

činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 

na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 181/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Český Ráj, spolek, IČ 15043274 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 182/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro spolek SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily, IČ 62012746 na 

podporu činnosti v roce 2018. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 

poskytování dotací na obecně prospěšnou činnost. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
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usnesení ZM č. 183/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora obecně prospěšné činnosti. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

usnesení ZM č. 184/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí dotace pro organizaci Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ 

00581071, o kterou organizace žádala v rámci programu na podporu obecně prospěšné činnosti. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/1] 
  

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

usnesení ZM č. 185/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 15045544 na projekt 

Sportovní letní příměstský tábor judo. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 186/2018 
 

ZM rozhodlo  

o vyřazení žádosti o dotaci  spolku Povyk, z. s., IČ27024717 na projekt Turnovský letní příměstský tábor 2018, o 

kterou spolek požádal v rámci programu na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit.  

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 187/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro obchodní firmu Pavel Hlubuček - Sportinline, IČ 3356515 na projekt 

Dětský přebor – odpoledne s bruslemi. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 188/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČ 

00085804 na projekt Prázdninové řemeslné soboty. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 189/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 

projekt Mikulášská taškařice. 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) – [17/0/2] 
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usnesení ZM č. 190/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 15045480 na 

projekt Svatý Jiří – patron skautů. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 191/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro společnost FAN s.r.o., IČ 60915447 na projekt Podpora jazykové 

gramotnosti a motivace dětí i mládeže v Turnově. 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) – [17/0/2] 
  

usnesení ZM č. 192/2018 
 

ZM schvaluje  

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

bude dotace v programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit poskytnuta. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/2] 

 

 Navrhovatel usnesení p. Báča: 

usnesení ZM č. 193/2018 
 

ZM ukládá  

odboru školství, kultury a sportu upravit žádost o dotaci na volnočasové aktivity pro děti a mládež, ve které 

jednoznačně určí údaje pro výpočet dotace. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/0/2] 

 

 Navrhovatel usnesení p. Loukota: 

usnesení ZM č. 194/2018 
 

ZM bere na vědomí  

zprávu kontrolního výboru ohledně dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
  

 

V Turnově dne 7. června 2018 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 …………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


