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1. Úvod   
 

usnesení ZM č. 195/2018 
 

ZM schvaluje  

program jednání zastupitelstva města Turnova dne 28. 6. 2018 s navrhovaným doplněním. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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2. Táborová základna Krčkovice - studie   
 

usnesení ZM č. 196/2018 
 

ZM schvaluje  

předloženou studii Táborové základny Krčkovice a pověřuje odbor správy majetku pokračováním v projektových 

pracích. 

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

3. ZŠ Mašov - další postup   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM ukládá  

odboru správy majetku ve spolupráci s firmou BKN Vysoké Mýto upravit projektovou dokumentaci na akci 

"Rekonstrukce a dostavba ZŠ Mašov" ve směru úspor na technických a architektonických prvcích, nikoliv na úkor 

objemu a využitelnosti objektu, s maximální cenou 45 mil. Kč včetně DPH. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [12/8/4] 

  

usnesení ZM č. 197/2018 
 

ZM ukládá  

OSM ve spolupráci s firmou BKN Vysoké Mýto upravit projektovou dokumentaci na akci "Rekonstrukce a dostavba 

ZŠ Mašov" ve směru úspor na technických a architektonických prvcích, nikoliv na úkor objemu a využitelnosti 

objektu. Upravená dokumentace bude předložena na příštím zastupitelstvu, v srpnu 2018.“ 

Zároveň ZM pověřuje starostu města a odbor správy majetku zpracováním nového projektu „Rekonstrukce a 

dostavba ZŠ Mašov“ se stavebním problémem blížícím se k maximální představě školy, ale s jasným ohraničením 

maximální ceny 35 mil. Kč vč. DPH. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [16/0/8] 

 

4. Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko - realizace záměru, dotace IROP   
 

usnesení ZM – nebylo přijato 
 

ZM schvaluje  

vybudování nástavby pro denní stacionář v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace v předpokládaných nákladech 13,8 mil Kč a schvaluje zařazení stavby " Denního stacionáře v MŠ a ZŠ 

Sluníčko" do rozpočtu roku 2019 pro průběžné financování (jen v případě získání dotace) ve výši 13,8 mil. Kč. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/9/9] 

  

usnesení ZM č. 198/2018 
 

ZM schvaluje  

vybudování nástavby pro denní stacionář v Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace v předpokládaných nákladech 13,8 mil Kč a schvaluje zařazení stavby " Denního stacionáře v MŠ a ZŠ 

Sluníčko" do rozpočtu roku 2019 ve výši 13,8 mil. Kč. 

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

usnesení ZM č. 199/2018 
 

ZM schvaluje  

podání žádosti o dotaci na projekt „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“ do Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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usnesení ZM č. 200/2018 
 

ZM schvaluje  

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

akce potřebné k realizaci projektu „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko“. 

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

5. Regenerace panelového sídliště U Nádraží, Turnov - 6. etapa   
 

usnesení ZM č. 201/2018 
 

ZM schvaluje  

aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště – etapa 6. pro rok 2018 s názvem „ Regenerace panelového 

sídliště – Turnov U nádraží, 6. etapa“. 

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

usnesení ZM č. 202/2018 
 

ZM schvaluje  

V případě obdržení dotace realizaci akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 6. etapa“ v 

roce 2019. 

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

usnesení ZM č. 203/2018 
 

ZM schvaluje  

dofinancování akce „ Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží, 6. etapa“ v případě získání dotace 

ve výši minimálně 50% rozpočtovaných nákladů akce v roce 2019. 

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

6. Prodej části pozemku p.č. 698/3 v k.ú. Turnov – ČEPS, a.s.   
 

usnesení ZM č. 204/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 698/11 v k. ú. Turnov o výměře 32m2, odděleného geometrickým plánem č. 4356-36/2017 ze 

dne 24. 4. 2018, za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2, tj. celkem 48.000,- Kč, která je cenou v daném místě a čase 

obvyklou, do vlastnictví společnosti ČEPS, a. s., IČ 25702556. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru 

nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/1] 
  

7. Prodej pozemku p.č. 35/10 v k.ú. Mašov u Turnova   
 

usnesení ZM č. 205/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej jedné části pozemku v k. ú. Mašov u Turnova p.č. 35/10, ostatní plocha, ost. komunikace  o výměře  55m2v 

k. ú. Mašov u Turnova, do spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – podíl 1/2 z celku, bytem 

xxxxxxxx a sourozenců pana xxxxxxx– podíl 1/4 z celku a paní xxxxxxxxxx – podíl 1/4 z celku, oba bytem 

xxxxxxxxxx, za kupní cenu 100,- Kč/m2., tj. 5.500,- Kč za celek, která je cenou v daném místě a čase obvyklou. 

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující společně. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
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usnesení ZM č. 206/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej  pozemku p. č. 35/28, ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 59m2 v k. ú. Mašov u Turnova, do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. 5.900,- Kč za celek, která 

je cenou v daném místě a čase obvyklou. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/0] 
  

8. Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov   
 

usnesení ZM č. 207/2018 
 

ZM schvaluje  

prodej pozemku p. č. 863/14 o celkové výměře 76m2 v k. ú. Turnov, do vlastnictví spol. KREYSA byty, s.r.o., IČ  

25945238, za kupní cenu 1500,- Kč/m2, tj. celkem cca 114.000,- Kč, která je v daném místě a čase cenou obvyklou. 

Kupující správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 

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

9. Postup prodejů pozemků ve vnitroblocích   
 

usnesení ZM č. 208/2018 
 

ZM schvaluje  

záměr prodej pozemků ve vnitroblocích p. č. 1258/7 o výměře 1434m2, p. č. 1258/8 o výměře 1246m2 za cenu v 

místě a čase obvyklou ve výši 634,-Kč/m2 a pro další části p. č. 1311/13 o výměře cca 395m2, p. č 1311/20 o 

výměře 219 m2, p. č. 830/1 o výměře 561 m2 a 831/1 o výměře 2912 m2 vše v k. ú. Turnov za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem pro každý z těchto pozemků. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/0/2] 
  

10. Vyhlášení záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů na Výšince   
 

usnesení ZM č. 209/2018 
 

ZM schvaluje  

vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1660/1 a parc. č. 1660/6 v k. ú. Turnov pro výstavbu bytových 

domů, rozšíření komunikace v ulici U Tří svatých a rozšíření počtu parkovacích stání v ulici Rubínová, Turnov. 

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

11. Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec   
 

usnesení ZM č. 210/2018 
 

ZM schvaluje  

odkoupení  pozemku p. č. 37/4, zahrada, o výměře 13m2 v k.ú. Malý Rohozec a to včetně památníku padlých z I. 

Světové války a jednoho letce padlého ve II. Světové válce, evidenční číslo: CZE5109-41881 (věc movitá), který na 

něm stojí, od pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Kupní cena je stanovena dohodou na 1,- Kč s tím, že město 

Turnov uhradí veškeré náklady spojené s vyměřením oddělované části pozemku a správní poplatek za vklad do 

katastru nemovitostí. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/0] 
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12. Uzavření kupní smlouvy na odkup komunikace v prům. zóně Turnov   
 

usnesení ZM č. 211/2018 
 

ZM schvaluje  

uzavření kupní smlouvy, se společností SFS Group CZ s.r.o., IČ 64827593, se sídlem Vesecko 500, Turnov, na 

odkup pozemku p. č. 695/209 v k. ú. Daliměřice, o výměře 42m2 za cenu 100,- Kč/m2, tj. 4.200,- Kč a odkup 

samotné asfaltové komunikace o výměře 1470m2, která byla vybudována na náklady investora spol. SFS Group CZ 

s.r.o. na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 695/123 v k. ú. Daliměřice, za kupní cenu 250,- Kč/m2, tj. 367.500,- 

Kč. Celková kupní cena, kterou uhradí Město Turnov, je 371.700,- Kč, cena je zároveň cenou obvyklou. Správní 

poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí prodávající. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  

13. Směna pozemků - parkoviště u autobusového nádraží na Lukách v Turnově   
 

usnesení ZM č. 212/2018 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků, v rámci které převedou ze společného jmění manželů xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx do 

vlastnictví Města Turnova pozemek p. č. 2758/121 o výměře 254m2 v k. ú. Turnov a Město Turnov převede do 

společného jmění manželů xxxxxxxxxxxx pozemky p. č. 2758/122 o výměře 208 a p. č. 2758/123 o výměře 45m2 v 

k. ú. Turnov. Pozemky byly vyměřeny geometrickým plánem č. 4357-21/2018. Náklady spojené s vyměřením a 

zápisem do katastru nemovitostí uhradí obě strany společně. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
  

14. Směna pozemků Hruštice - Károvsko   
 

usnesení ZM č. 213/2018 
 

ZM schvaluje  

směnu pozemků v k. ú. Turnov, kterou Město Turnov převede do vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 

pozemek parc. č. 1004/60 o výměře cca 650m2 a parc. č. 1004/61 o výměře14m2 a pozemek parc. č. 2870/37 o 

výměře 55m2 oba určené územním plánem ke stavbě rodinného domu, v celkové hodnotě cca 970.650,- Kč a pan 

xxxxxxxxxxx převede do vlastnictví Města Turnov pozemky parc. č. 1004/14 o výměře 6m2 - stavební, parc. č. 

2870/60 o výměře 1805m2 - biokoridor (zatížená věcným břemenem chůze a jízdy pro pozemek, který zůstane ve 

vlastnictví pana xxxxxxx) a parc. č 2870/61 o výměře 224m2 - budoucí komunikace v celkové hodnotě 205.936,- 

Kč. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude vyrovnán doplatkem ve výši 764.714,- Kč ze strany pana 

xxxxxxxx. Směna pozemků proběhne v cenách v daném místě a čase obvyklých. Náklady spojené s rozdělením 

pozemků uhradí Město Turnov, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí pan xxxxxxxx. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/1/0] 
  

15. Výměna svítidel podél průtahu městem   
 

usnesení ZM č. 214/2018 
 

ZM schvaluje  

vyčlenění finančních prostředků pro realizaci "Výměny svítidel veřejného osvětlení v Turnově" v úseku Turnov 

Kamenec - Nádražní ulice v předpokládané výši 1 615 484 Kč. 

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

 

Situace v Nádražní ulici 
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16. Vize Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022.   
 

usnesení ZM č. 215/2018 
 

ZM schvaluje  

VIZI Zdravotně sociálních služeb Turnov do roku 2022. 

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

17. Bytový dům - ul. 5. května představení architektonických studií   
 

usnesení ZM č. 216/2018 
 

ZM schvaluje  

pokračování v projektu Bytový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května, Turnov dle architektonické studie 

architekta Václava Hájka. Pověřuje odbor správy majetku zpracováním dalších projekčních stupňů a zároveň 

vyhledáváním vhodného dotačního titulu, ke spolufinancování této stavby. 

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

 

18. Individuální dotace Most k naději, z. s.   
 

usnesení ZM č. 217/2018 
 

ZM rozhodlo  

o neposkytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč pro spolek Most k naději, z. s., IČ 63125137 na podporu 

terénního programu pro lidi ohrožené drogou v roce 2018. 

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

19. Příspěvky občanů   
 

 

20. Přestávka   
 

           

21. Kofinancování příplatku mimo vlastní kapitál Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

Rekonstrukce oddělení ARO Panochova nemocnice Turnov   
 

usnesení ZM č. 218/2018 
 

ZM schvaluje  

kofinancování příplatku mimo základní kapitál společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ve výši 3 367 910 Kč. 

Tento příplatek bude smluvně, účelově vázán na realizaci investiční akce Revitalizace ARO Turnov (ve formě 

nástavby objektu, se zachováním stávající lůžkové kapacity nemocnice) s termínem čerpání do 31. 12.2 020.  

ZM pověřuje starostu města tuto částku zahrnout do rozpočtové změny č.3, rozpočtu města roku 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/1/5] 

 

 22. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy   
 

usnesení ZM č. 219/2018 
 

ZM schvaluje  

navýšení příspěvku na provoz cyklobusů v Českém ráji a zároveň Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o 

poskytnutí účelového daru ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český ráj, IČ 69155950, na zajištění provozu 

turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2018. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/0/0] 
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23. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2018   
 

usnesení ZM č. 220/2018 
 

ZM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 s úpravou přesunu částky 500 tis. Kč z běžných 

výdajů nespecifikovaná rezerva do kapitálových výdajů na komunikace. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením 

č. 3 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 397.857.025 Kč, navýšením o částku 17.258.988 Kč, ve 

výdajové části na částku ve výši 485.408.137 Kč, navýšením o částku 17.358.988 Kč, a financování ve výši 

87.551.112 Kč navýšením o částku 100.000 Kč. 

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

24. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017   
 

usnesení ZM č. 221/2018 
 

ZM schvaluje  

účetní závěrku města Turnov za účetní období 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2017. 

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

25. Závěrečný účet města Turnov za rok 2017   
 

usnesení ZM č. 222/2018 
 

ZM souhlasí  

s celoročním hospodařením Města Turnova za rok 2017 bez výhrad. 

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

26. Obecně závazná vyhláška města Turnova č. X/2018 o regulaci provozování 

některých hazardních her na území města Turnov   
 

usnesení ZM č. 223/2018 
 

ZM schvaluje  

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

včetně přílohy č. 1 s doplněním adresného místa Nádražní 572, 511 01 Turnov. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/1] 
  

27. Schválení veřejnoprávních smluv o neinvestičních dotacích pro SDH z rozpočtu 

města Turnov na rok 2018   
 

usnesení ZM č. 224/2018 
 

ZM schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci SDH 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) – [19/0/0] 
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usnesení ZM č. 225/2018 
 

ZM schvaluje  

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) – [19/0/0] 
  

usnesení ZM č. 226/2018 
 

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 rozpočtu města Turnov, která bude s příjemcem 

dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  

usnesení ZM č. 227/2018 
 

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) – [19/0/0] 
  

usnesení ZM č. 228/2018 
 

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) – [19/0/0] 
  

usnesení ZM č. 229/2018 
 

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) – [19/0/0] 

 

28. Koncepce sportu   

usnesení ZM č. 230/2018 
 

ZM schvaluje  

předloženou koncepci sportu pro období 2018-2019 s úpravou dle diskuse. 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/2] 
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29. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.   
 

usnesení ZM č. 231/2018 
 

ZM rozhodlo  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 50.000 Kč pro společnost Geopark Český ráj o. p. 

s., IČ 27511774 na podporu její činnosti v roce 2018 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) – [17/0/1] 

 

30. Pozvánka na Valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.   
 

usnesení ZM č. 232/2018 
 

ZM bere na vědomí  

pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 29. 6. 2018 a ukládá starostovi 

města panu Ing. Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení. 

Dále ukládá Ing. Tomáši Hockemu informovat na srpnovém jednání zastupitelstva města o podrobnostech zakázky 

„Nemocniční informační systém pro KNL a. s.“ 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/0] 
  

 

V Turnově dne 4. července 2018 

 

 

 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 …………………………… 

Mgr. Jana Svobodová 

místostarostka 

 


