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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 28. března 2019  

(4. zasedání v roce) 
 

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 

 
Přítomni: Lukáš Bělohradský, Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, MUDr. Martin Hrubý, Karel Jiránek, 
Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří Kovačičin, Ing. Michal 
Kříž, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří 
Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. 
Tomáš Roubíček, David Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, 
RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu:  
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 
Hosté: 
 

Ivan Kunetka            
 
Ivan Kunetka 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek 
 
Ing. Milan Hejduk 

Přítomni 3 občané 
 
 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 60/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání včetně bodu Návrh na úpravu stanov VHS Turnov. 

 

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

2. Prodej částí pozemku p.č. 806 v k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Usnesení ZM č. 61/2019 
 

ZM schvaluje  
prodej nově odměřených částí pozemku p. č. 806 v k. ú. Bukovina u Turnova, které jsou v 



2                                                                 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 28. 3. 2019 

geometrickém plánu č. 504-20/2019 označeny čísly p. č. 806/1 a 806/2, o celkové výměře 
172m2, do vlastnictví pana xxxxxxxxxxx. Kupní cena, která je zároveň cenou obvyklou, je 
stanovena ve výši 500,- Kč/m2, tj. 86.000,- Kč za celek. Správní poplatek za návrh na vklad do 
katastru nemovitostí uhradí kupující. 
 

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

3. Nové vyhlášení záměru prodeje pozemku pro bytové domy na Výšince, část 

pozemku parc.č. 1660/1 k.ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 62/2019 
 

ZM schvaluje  
nové zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1660/1 o výměře 4234m2 v k. ú. Turnov za 
kupní cenu v minimální výši 1350 Kč/m2 za účelem výstavby bytových domů s podmínkou 
dodání architektonické studie do 6 měsíců od schválení vítěze Zastupitelstvem města. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [15/4/5] 
 
 

4. Individuální dotace - Vodohospodářské sdružení Turnov, Nádražní ul. - I. etapa   
 

Usnesení ZM č. 63/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 695 000 Kč pro společnost 
Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na doplacení skutečného podílu města na 
projektu s názvem Turnov, Ohrazenice, Přepeře – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v 
Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích – I. etapa a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-003, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 64/2019 
 

ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se 
tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2019 upravuje v příjmové části na částku ve výši 
397.526.375 Kč, navýšením o částku 6.767.140 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 
420.226.467 Kč, navýšením o částku 6.966.140 Kč, a financování na částku ve výši 22.700.092 
Kč, navýšením o částku 199.000 Kč. 
 

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

6. Mikroregion Jizera - společná žádost o dotaci na Liberecký kraj   
 

Usnesení ZM č. 65/2019 
 

ZM schvaluje  
účast Města Turnova v projektu Mikroregionu Jizera v programu  2 .1. – Program obnovy 
venkova, DT 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů vyhlášeném Libereckým krajem 
a souhlasí s finanční spoluúčastí dle uvedeného předpokladu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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7. Účelový dar - Mikroregion Český ráj - cyklobusy   
 

Usnesení ZM č. 66/2019 
 

ZM schvaluje  
poskytnutí účelového daru z rozpočtu města Turnov ve výši 42.000 Kč pro Mikroregion Český 
ráj, IČ 69155950 na zajištění provozu turistických autobusových linek v Českém ráji v roce 2019 
a zároveň schvaluje darovací smlouvu, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
  
 

8. Příspěvky občanů   
 

 

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

Usnesení ZM č. 67/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 400.000 Kč pro spolek AC 
Turnov, z. s., IČ 00527271 na zajištění Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2019 a zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-001, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

10. Návrh na úpravu Dotačního statutu města Turnov včetně souvisejících pravidel   
 

Usnesení ZM č. 68/2019 
 

ZM zřizuje  
Fond na podporu cestovního ruchu jako trvalý účelový fond města Turnov podle § 84 c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň schvaluje statut fondu dle 
návrhu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 69/2019 
 

ZM zřizuje  
Památkový fond jako trvalý účelový fond města Turnov podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň schvaluje statut fondu dle návrhu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 70/2019 
 

ZM schvaluje  
Dotační statut města Turnov a dále statuty všech účelových fondů a pravidla pro poskytování 
dotací pro jednotlivé oblasti podpory v předložené podobě. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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11. Jmenování členů správní rady fondu na podporu cestovního ruchu   
 

Usnesení ZM č. 71/2019 
 

ZM jmenuje  
správní radu Fondu na podporu cestovního ruchu od 1. 4. 2019 v tomto složení: Mgr. Martina 
Marková, PhDr. Hana Maierová, Lukáš Bělohradský, Ing. Petr Soudský a Ing. Michal Kříž. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 

12. Rozdělení dotací na obnovu objektů nacházejících se v městské památkové zóně 

Turnov   
 

Usnesení ZM č. 72/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na opravu a výměna vstupní brány 
na č. p. 298 A. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 73/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na oprava fasády na č. p. 145 
Hluboká ul., Turnov. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 74/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 
122 Jiráskova ul., Turnov. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 75/2019 
 

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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 76/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxx na fasádu přední a boční části č. p. 
480 Krajířova ul.. 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. 4-19-102 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 77/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxx na stavební úpravy a nástavbu 
objektu č. p. 21 Mariánské náměstí – okna, fasáda, střecha. 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. 4-19 
-104 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 78/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 122 
Jiráskova ul. 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. 4-19 -105 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 

13. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Usnesení ZM č. 79/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na 
projekt XXIX. Turnovský drahokam. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 80/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na 
projekt Prázdninové pohádkování. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 81/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, 
příspěvková organizace, IČ 00085804 na projekt reGenerace 4. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 82/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Posezení při dechovce 2019. 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) – [26/0/0] 



6                                                                 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov dne 28. 3. 2019 

Usnesení ZM č. 83/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro společnost Wisemusic s. r. o., IČ 29035970 na 
projekt FUNKIN´TURNOV 15. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 84/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na 
podporu činnost spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 85/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč pro uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Neformjazzfest 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 86/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro společnost SUNDISK s. r. o., IČ 25499441 na projekt 
Festival Dolánky 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 87/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro Spolek pro rozvoj kultury v Českém ráji, z. s., IČ 
06138471 na projekt Festival na Jizeře 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 88/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 42.500 Kč pro spolek AnarchiaA Music z. s. na projekt TURN-OFF 
ROCK FEST OPEN AIR 2019. Dotace je podmíněna doložením potvrzení o vzniku právnické 
osoby s platným identifikačním číslem – výpis z obchodního rejstříku. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 89/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 27.000 Kč pro spolek FOKUS Turnov, z. s., IČ 49295101 na projekt 
Benefiční koncert 25 let FOKUSU Turnov. 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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 90/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.500 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na projekt Koncert izraelské 
zpěvačky Victorie Hanny. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 91/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.200 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, 
prostřednictvím spolku spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Tříkrálový 
koncert. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 92/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 21.000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt Koncert k 
Vánocům. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 93/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 16.500 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na projekt K letnímu 
slunovratu. 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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 94/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxxx na projekt Majáles 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 95/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.800 pro spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u 
Dolánek, IČ 62013467 na projekt Posezení při dechovce. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 96/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 1.600 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. 
s., IČ 15045480 na projekt Betlémské světlo 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 97/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 pro spolek Klub přátel železnic Českého ráje, z. s., IČ 
49294211 na projekt Výstava “Železnice Českého ráje“. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 98/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.000 pro xxxxxxxxxxxxxxxxx na projekt Výstava “Staré dopisy, 
pohledy, kolky a poštovní známky“ 90 let Klubu filatelistů Turnov. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 99/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 pro xxxxxxxxxxxxxxx na projekt Graffiti Jam Turnov 2019. 
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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 100/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 
49295225 na projekt Řezbářské sympozium na Dlaskově statku. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 101/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.400 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 
49295225 na projekt Výtvarný salon XIII. – XIV. 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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 102/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.500 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, 
příspěvková organizace, IČ 00085804 na projekt Edukativní dílny pro žáky, studenty a 
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veřejnost. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 103/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 
podporu činnosti spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 104/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.500 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti 
spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 105/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč pro spolek Společnost bloumající veřejnosti, z. s., IČ 
70150443 na podporu činnosti v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 106/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí z. s., IČ 
70155054 na podporu činnosti v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 107/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, 
prostřednictvím spolku Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2019. 
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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 108/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Musica Fortuna, z. s., IČ 26611759 na 
podporu činnosti spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 109/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč pro spolek Pekařova společnost Českého ráje, z. s., IČ 
15045901 na podporu činnosti spolku v roce 2019. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 110/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.500 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na vydání CD Do třetice v Českém ráji 
aneb „a takhle my si tu žijem“. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 111/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.500 Kč pro uskupení Lédl Jazz Q, prostřednictvím spolku 
Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na vydání CD Profilové CD Lédl Jazz Q. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 112/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, 
příspěvková organizace, IČ 00085804 na vydání publikace Muzejní čtvrtletník. 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) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 113/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč pro spolek 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) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 114/2019 
 

ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov 
poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 115/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, 
IČ 49295225 na projekt Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2019. Použití dotace se bude řídit 
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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. 1-19-105, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 116/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 55.000 Kč pro Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a 
Sychrov, IČ 70104271 na projekt 64. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. 
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. 1-19-106, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 117/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 85.000 Kč pro spolek Modrý kocour z. s., IČ 06798110 na projekt 
Divadelní festival Modrý kocour. 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. 1-19-108, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 118/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro spolek Středisko ekologické výchovy Český ráj, z. s., IČ 75041332 na 
projekt Skaláčkův festiválek z důvodu konání akce mimo území města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 
 

14. Individuální dotace - Hospic sv. Zdislavy o.p.s.   

 

Usnesení ZM č. 119/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 70.000 Kč pro společnost 
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210 na podporu činnosti hospice v roce 2019 a zároveň 
schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-19-002, která bude s 
příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
  
 

15. Diskuze nad pozicí Města Turnova ve VHS Turnov   
 

Usnesení ZM č. 120/2019 
 

ZM bere na vědomí  
rezignaci Ing. Tomáše Hockeho a pana Jiřího Mikuly, jako zástupců města v radě sdružení 
Vodohospodářského sdružení Turnov k 31. březnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
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Usnesení ZM č. 121/2019 
 

ZM bere na vědomí  
rezignaci pana Jiřího Mikuly na funkci místostarosty města k 31. březnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 122/2019 
 

ZM ruší  
funkci 3. místostarosty k 31. březnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [26/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 123/2019 
 

ZM volí  
zástupce města v radě sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov: MUDr. Martina Hrubého, 
Ing. Zbyňka Miklíka a RNDr. Josefa Uchytila, Dis. k 1. dubnu 2019. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [20/1/5] 
  

Usnesení ZM č. 124/2019 
 

ZM hlasuje  
o tajném hlasování při volbě člena rady města pana Jiřího Mikuly. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/2/0] 
 

Usnesení ZM č. 125/2019 
 

ZM jmenuje  
volební komisi při tajném hlasování ve složení p. Houšková, p. Špinka, p. Weissová. 
 

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

Usnesení ZM č. 126/2019 
 

ZM volí  
člena rady města pana Jiřího Mikulu od 1. dubna 2019. 
 

tajné hlasování - 26 odevzdaných hlasovacích lístků, 18 bylo pro, 6 proti, 2 lístky byly neplatné. 

 
Usnesení ZM č. 127/2019 

 

ZM ukládá  
zástupcům města (Ing. Zbyňku Miklíkovi, MUDr. Martinovi Hrubému, RNDr. Josefovi Uchytilovi, 
Dis. a Ing. Michalovi Křížovi) v RS a DR VHS Turnov: 
-  nadále vyvíjet snahu o snížení tempa investic (doporučení bude specifikováno po dopracování 
Znaleckého posudku č. 36-1/2019 a podmínek OPŽP) s termínem koncem roku 2019 
-  nadále vyvíjet snahu o návrh nových stanov zohledňující posílení pozice města vzhledem k 
majetku, počtu obyvatel a vybrané výši vodného a stočného na území města s termínem konce 
roku 2020 
Zprávu o naplňování průběžně předkládat na jednání ZM. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/5] 
  
 

16. Návrh na úpravu stanov VHS Turnov   
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V Turnově dne 5. dubna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta                                         

                                 

 

…………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 


