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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 25. dubna 2019  
 

 
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, 
Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Pavel Mlejnek, 
MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, Ing. Tomáš Roubiček, David Schindler, 
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 
 

PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula            
 
PhDr. Hana Maierová, Jiří Mikula 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek 

Přítomno 11 občanů 
 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 128/2019 
 

ZM schvaluje  
program jednání včetně bodu č. 17. 
 

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

2. Zpráva o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2018.   
 

Usnesení ZM č. 129/2019 
 

ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2018. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM   
 

Usnesení ZM č. 130/2019 
 

ZM schvaluje  
smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k majetku a o zřízení věcného práva k převáděným podílům ve výši 3/8 z každého z pozemků parc. 
č. 2749/2, 2749/4 a 2758/3 zapsaných v obci a katastrálním území Turnov. 
 

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

4. Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u 

Turnova od Libereckého kraje   
 

Usnesení ZM č. 131/2019 
 

ZM schvaluje  
uzavření Darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod pozemků parc. č. 1282/18, o výměře 171m2, 
p. č. 1282/19, o výměře 1406m2 a p. č.1282/19, o výměře 286m2, vše v k. ú. Mašov u Turnova, 
vymezených Geometrickým plánem č. 1172-134/2019. Liberecký kraj zajistí zápis vlastnických práv v 
katastru nemovitostí. 
 

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

5. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov, ul. Nádražní - II. etapa   
 

Usnesení ZM č. 132/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 8 000 000 Kč pro svazek obcí 
Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a 
Přepeřská, Turnov – II. etapa se zařazením druhé splátky individuální dotace ve výši 3 000 000 Kč do 
rozpočtu města pro rok 2020, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Turnov č. 7-19-004, 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) – [25/0/0] 
  

6. Žádost o dotaci do OPŽP – Energetické úspory v DPS Granátová 1897   
 

Usnesení ZM č. 133/2019 
 

ZM schvaluje  
podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení energetické 
náročnosti budovy DPS Granátová, 1897, Turnov“. 
 

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

Usnesení ZM č. 134/2019 
 

ZM schvaluje  
v případě přidělení dotace vyčlenit finanční prostředky ve výši 13,3 mil Kč z rozpočtu města v roce 2020 
na předfinancování realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy DPS Granátová, 1897, 
Turnov“. 
 

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

7. Základní škola 28. října – žádost o užívání zahrady za Vesnou   
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8. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.   
 

Usnesení ZM č. 135/2019 
 

ZM schvaluje  
spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace TURNOV, IČ 72744383, 
Studentská 1598, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt „Výlet – projížďka Českým rájem“ 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 136/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Centrum Protěž, z. ú., IČ 05259266, Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, příspěvek na projekt 
„Pomoc rodinám ve vztahové krizi (asistované kontakty)“ ve výši 30.000 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) – [22/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 137/2019 
 

ZM schvaluje  
církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„Deštník pro všechny generace“ ve výši 80.000 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. 4/2019 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 138/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Zdravý zoubek, spolek IČ 22732896, Železničářů 216, 460 08 Liberec, příspěvek na projekt 
„Zdravý zoubek 2019“ 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 139/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa,  IČ 48623814, Žíreč 1, 544 04 
Dvůr Králové nad Labem, příspěvek na projekt „Rehabilitační zdravotní pobyty pro nemocné 
roztroušenou sklerózou“ ve výši 12.000 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 140/2019 
 

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) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 141/2019 
 

ZM schvaluje  
spolku Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2019“ 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. 3/2019 a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 142/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec příspěvek na sociální 
službu Raná péče ve výši 31.500 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) – [22/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 143/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec V - Perštýn, 
příspěvek na sociální službu Odborné sociální poradenství – projekt „Doprovázení umírajících na 
Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově“ ve výši 30.000 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) – [22/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 144/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci Déčko Liberec, z. s., IČ 68455232, Švermova 32/35, 460 10 Liberec 10 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 145/2019 
 

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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 146/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci FOKUS TURNOV, z. s., IČ 49295101, Skálova 415, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální službu 
Centrum denním služeb ve výši 150.000 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. 11/2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 147/2019 
 

ZM schvaluje  
organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, příspěvek na 
sociální službu Centra denním služeb SLUNCE VŠEM ve výši 132.000 Kč a na sociální službu Odlehčovací 
služby ve výši 11.000,- 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. 12/2019 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 148/2019 
 

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 
65.000 Kč a sociální službu Odlehčovací služby ve výši 15.000 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. 8/2019 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

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

9. Příspěvky občanů   
 

10. Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón   
 

Usnesení ZM č. 149/2019 
 

ZM schvaluje  
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2019, a to následovně:  
1. Hřbitovní zeď u kostela Narození Panny Marie – p. p. č. 1497, k. ú. Turnov (vlastník Město Turnov, 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov). Bude prováděna oprava hřbitovní zdi – část G, H, I. Celkový 
objem prací v roce 2019 činí 607.834 Kč (uznatelné náklady jsou 497.745 Kč).  
Jednotlivé podíly jsou tyto: 249.745 Kč z prostředků vlastníka, 248.000 Kč z Programu regenerace MPZ.  
2. Kostel Narození Panny Marie – p. p. č. 1498, k. ú. Turnov (vlastník Římskokatolická farnost – děkanství 
Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov).  Bude prováděna oprava 2 ks vstupních dveří do kostela. Celkový 
objem prací v roce 2019 činí 99.548 Kč (uznatelné náklady jsou 99.548 Kč). 
Jednotlivé podíly jsou tyto: 40.548 Kč z prostředků vlastníka, 49.000 Kč z Programu regenerace, 10.000 
Kč z rozpočtu města Turnov. 
 

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

11. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Usnesení ZM č. 150/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.500 Kč pro ústav Centrum pro rodinu Náruč, z. ú., IČ 70155097 na projekt 
Prázdninová Náruč. 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) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 151/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 16.320 Kč pro XXXXXXXXXXXX na projekt Horolezecké tábory Sedmiskal a 
Skalák. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 152/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 153/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.200 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 154/2019 
 

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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 155/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.600 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 
2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 156/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.380 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Turnovský letní 
příměstský tábor 2019. 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) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 157/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro Sportinline – Pavel Hlubuček, 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 158/2019 
 

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) – [24/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 159/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro společnost ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt Taneční soustředění 
talentované mládeže z důvodu nenaplnění podmínek pro poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního 
programu. 
 

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

12. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Usnesení ZM č. 160/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt 
Rohozecký triatlon 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 161/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt Dětský 
pohár Rohozec 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 162/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Cyklo-ski Jizera, IČ 22851429 na projekt MTBO 
Pojizerský Kompas 2019. 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) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 163/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385 na projekt Den fotbalu 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 164/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345 na projekt Memoriál 
Ludvíka Koška 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 165/2019 
 

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 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 166/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
projekt Střelecká soutěž „Cena města Turnov“. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 167/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
projekt Střelecká soutěž „Rohozecký parcour“. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 168/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč pro spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mašov, IČ 
62013459 na projekt Okrsková soutěž v požárním sportu 2019. 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) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 169/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl stolního tenisu), 
IČ 13582518 na projekt Letní soustředění mládeže. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 170/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt 
Pingpongový turnaj pro všechny. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 171/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 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) – [24/0/0] 
 

Usnesení ZM č. 172/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s. (oddíl Judo), IČ 
15045544 na projekt Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 173/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro xxxxxxxx na projekt Turnov Streetball Challenge 2019. 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) – [24/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 174/2019 
 

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 Turnov 
poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [24/0/0] 
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Usnesení ZM č. 175/2019 
 

ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro společnost ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt Fitness Dance 2019 z 
důvodu nehospodárného rozpočtu k charakteru pořádané akce. 
 

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

13. Individuální dotace - Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Semily, 

p. s.   

Usnesení ZM č. 176/2019 
 

ZM rozhodlo  
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 20.000 Kč pro spolek Okresní rada 
Asociace školních sportovních klubů Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na organizaci republikového 
finále Atletického 3boje 2019. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města. 
 

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

14. Obecně závazná vyhláška - noční klid   
 

Usnesení ZM č. 177/2019 
 

ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 
 

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

15. Modernizace základních škol v Turnově  - dotace z IROP   
 

Usnesení ZM č. 178/2019 
 

ZM bere na vědomí  
informace k přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace 
učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 a 
zahájeni realizace dle harmonogramu. 
 

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

Usnesení ZM č. 179/2019 
 

ZM bere na vědomí  
finanční plán pro realizaci projektu „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“, 
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768 v letech 2019-2020. 
 

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

  

16. Výbor ZM pro vodohospodářský majetek - doplnění členů   
 

Usnesení ZM č. 180/2019 
 

ZM navrhuje  
navýšit počet členů výboru pro vodohospodářský majetek ze 7 na 9. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/5/1] 
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Usnesení ZM č. 181/2019 
 

ZM volí  
další členy výboru zastupitelstva města pro vodohospodářský majetek pana RNDr. Josefa Uchytila, Dis. a 
pana Františka Zikudu. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [17/2/5] 
  

17. Krajská nemocnice Liberec, a.s. - nákup Nemocnice Frýdlant, s.r.o.   
 

Usnesení ZM č. 182/2019 
 

ZM bere na vědomí  
informaci Krajská nemocnice Liberec, a.s. – nákup Nemocnice Frýdlant, s.r.o. 
 

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

 

 

V Turnově dne 3. května 2019 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

……………………..……… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

 

 


