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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

z 2. zasedání dne 27. února 2020 
 

Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle  

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Přítomni: 
 

Bc. Ondřej Fotr, Mgr. Jaromír Frič, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Mgr. 
Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav Knížek, Eva Kordová, Jiří Kos, Ing. Jiří 
Kovačičin, Ing. Michal Kříž, Ivan Kunetka, Mgr. Michal Loukota, PhDr. Hana Maierová, 
Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav 
Reichl, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník 
úřadu: 
 
Zapisovatelka: 
 
Ověřovatelé: 

Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler 
 
Lukáš Bělohradský, MUDr. Martin Hrubý, Ing. Tomáš Roubíček, David Schindler 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
Radka Vydrová 
 
Mgr. Pavel Mlejnek, Ing. Jiří Kovačičin 

 
 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 28/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program včetně nově zařazeného bodu č. 9 a stažení bodu č. 15. 
 

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

2. Prodej pozemku p.č. 760, k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Usnesení ZM č. 29/2020 
ZM schvaluje  
prodej pozemku p. č. 760, o výměře 136 m2, k. ú. Bukovina u Turnova rozděleného geometrickým 
plánem č. 514-2569/2020 na část s novým p. č. 760/1, o výměře 81 m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxx, nar. xxxxxx a část s novým p. č. 760/2, o výměře 55 m2, do vlastnictví paní xxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxx, nar. xxxxxx, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem 68.000,- Kč, která je v daném 
místě a čase cenou obvyklou. Správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí hradí kupující. 
 

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



2 Usnesení Zastupitelstva Města Turnov 27. 2. 2020 

3. Odkoupení pozemku pro budoucí komunikaci k.ú. Daliměřice   
 

Usnesení ZM č. 30/2020 
ZM schvaluje  
odkoupení částí pozemků p. č. 698/16 a 698/30, které byly odděleny Geometrickým plánem č. 975-
4/2020 a nově označeny p. č. 698/73, o výměře 21 m2 a p. č. 698/74, o výměře 14 m2, v k. ú. Daliměřice, 
od pana xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, nar. xxxxx, za kupní cenu ve výši 3.500,- Kč (tj. 100,- Kč/m2), 
která je v daném místě a čase cenou obvyklou. Prodávající uhradil náklady spojené s oddělením 
pozemků, město Turnov zajistí zápis na Katastru nemovitostí a uhradí správní poplatek za vklad. 
 

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

4. Směna pozemků v k.ú. Mašov u Turnova   
 

Usnesení ZM č. 31/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků mezi městem Turnov a spolumajitelkami pozemku paní xxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxx. Město Turnov převede ze svého vlastnictví část pozemku p. č. 1260/2, o výměře 149 m2 
(nově označena jako p. č. 1260/3) a získá část pozemku p. č. 16/1, o výměře 55 m2, (nově označena jako 
p. č. 16/5), oba v k. ú. Mašov u Turnova. Nové části pozemků vznikly na základě GP č. 1198-2565/2020.  
Směna bude provedena, z důvodu možného vybudování autobusového zálivu a zvýšení bezpečnosti 
chodců, provedena bez doplatků. Náklady spojené z oddělením pozemků a vklad do Katastru 
nemovitostí ponesou obě strany společně. Paní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx uhradí nájemné za užívání 
části p. č. 1260/2 a to tři roky zpětně ve výši 670,50 Kč. 
 

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

5. Směna pozemků v k.ú. Bukovina u Turnova   
 

Usnesení ZM č. 32/2020 
ZM schvaluje  
směnu pozemků v k. ú. Bukovina u Turnova mezi městem Turnov a manželi xxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Turnov smění pozemek p. č. 807/2, o výměře 21m2, v ceně obvyklé ve výši 
500,- Kč/m2 za část pozemku p. č. 420/3, o výměře 105 m2, v ceně obvyklé ve výši 100,- Kč/m2. Celková 
hodnota směňovaných pozemků je stejná a to 10.500,- Kč/každý z nich, proto bude provedena bez 
doplatků. Oddělení pozemku a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí obě strany 
rovným dílem. 
 

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

6. Architektonická studie bytových domů Výšinka - prodej části pozemku p.č. 

1660/1, k.ú. Turnov   
 

Usnesení ZM č. 33/2020 
ZM souhlasí  
s postoupením práv a převodem povinností z výběrového řízení z pana Marka Lanka, dat. nar. 
xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na společnost LAMA RESIDENCE a.s. se sídlem Rybná 
716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 07253028, zastoupené Markem Lankem, statutárním ředitelem, 
jejímž je Marek Lank jediným akcionářem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 34/2020 

ZM schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné Kupní smlouvy na prodej části pozemku 
nacházejícího se v kat. území Turnov, obec Turnov s parc. č. 1660/1, o výměře 4234 m2, vzniklého 
oddělením od pozemku parc. č. 1660/1 na základě Geometrického plánu č. 4275-1961/2017 
vyhotoveného Ing. Janem Králem, a to za kupní cenu stanovenou Výběrovým řízením ve výši 5.715.900,- 
Kč, a to  za účelem výstavby bytových domů dle architektonické studie s názvem „Obytný soubor na 
Výšince“ vypracovanou Ing. arch. Liborem Pánkem, a to se spol. LAMA RESIDENCE a.s., IČ 07253028, 
sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zastoupenou statutárním ředitelem a jediným 
akcionářem, panem Markem Lankem. 
 

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

Usnesení ZM č. 35/2020 
ZM schvaluje  
uzavření Plánovací smlouvy na výstavbu a rozšíření infrastruktury související s výstavbou bytových domů 
dle architektonické studie, tj. rozšíření komunikace v ul. U Tří svatých s jednostranným chodníkem a 
veřejným osvětlením se spol. LAMA RESIDENCE a.s., IČ 07253028, sídlo Rybná 716/24, Staré Město, 110 
00 Praha, zastoupenou statutárním ředitelem a jediným akcionářem, panem Markem Lankem. Město 
Turnov se dle podmínek Výběrového řízení zavázalo, že finančně přispěje na tyto úpravy, v závislosti na 
jejich skutečné finanční náročnosti, maximální částkou do 1. mil. Kč. Konečným vlastníkem stavby 
infrastruktury, bude město Turnov. 
 

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

7. Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového 

fondu Města Turnova   
 

Usnesení ZM č. 36/2020 
ZM bere na vědomí  
zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova v 
roce 2019. 
 

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

8. Zvýšení finančního podílu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města 

Turnov   
 

Usnesení ZM č. 37/2020 
ZM schvaluje  
zvýšení podílu povinného přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu ze stávajících 60% na 
80%, a to z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů s platností od roku 2021. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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9. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové – dotace MMR   
 

Usnesení ZM č. 38/2020 
ZM schvaluje  
realizaci akce Rekonstrukce ulice Boženy Němcové dle navrženého postupu. ZM ukládá starostovi města 
v rámci rozpočtového opatření zajistit potřebné finanční prostředky. 
 

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

10. Změna č. 2 Územního plánu Turnov   
 

Usnesení ZM č. 39/2020 
ZM ověřuje  
že Změna č. 2 Územního plánu Turnov není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve 
znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje a se stanovisky dotčených 
orgánů a Krajského úřadu Libereckého kraje. 
 

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

Usnesení ZM č. 40/2020 
ZM rozhodlo  
o námitkách podaných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 41/2020 
ZM vydává  
dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu Turnov formou opatření obecné povahy. 
 

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

11. Řídící komise pro Strategický plán města Turnova - aktualizace   
 

Usnesení ZM č. 42/2020 
ZM schvaluje  
složení Řídící komise pro aktualizaci Strategického plánu města Turnova na období 2020-2023. 
 

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

12. Měření hluku na náměstí Českého ráje v Turnově   
 

Usnesení ZM č. 43/2020 
ZM bere na vědomí  
informaci o provedeném měření hluku na náměstí Českého ráje v Turnově. 
 

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

13. Příspěvky občanů   
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14. Žádost občanů o rekonstrukci ulice Mírová   
 

Usnesení ZM č. 44/2020 
ZM schvaluje  
navržený postup projekčních prací na Rekonstrukci ulice Mírová. ZM pověřuje OSM předložit finální 
prostorové uspořádání ulice k odsouhlasení na jednání ZM. 
 

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

15. Zpráva o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019   
 

Usnesení ZM č. 45/2020 
ZM bere na vědomí  
zprávu o činnosti Zdravého města Turnov a MA21 za rok 2019. 
 

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

16. Geopark Český ráj, o. p. s. – projekt exteriérové expozice   
 

17. Rozdělení dotací sportovním spolkům a organizacím pro rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 46/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2, 270.906 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., IČ 15045528, z 
toho je určeno 1, 737.806 Kč na provozní náklady a 533.100 Kč na sportovní činnost spolku. Použití 
dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním 
spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Turnov č. 2-20-101, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 47/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 1, 046.188 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov, z. s., IČ 
15045544, z toho je určeno 872.688 Kč na provozní náklady a 173.500 Kč na sportovní činnost spolku. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-102, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 48/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 1, 202.538 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385, z toho je určeno 
209.538 Kč na provozní náklady, 113.000 Kč na sportovní činnost spolku a 880.000 Kč na nájmy za 
sportoviště dle Pravidel. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-103, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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Usnesení ZM č. 49/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 855.821 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518, z toho 
je určeno 729.321 Kč na provozní náklady a 126.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se 
bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a 
organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Turnov č. 2-20-104, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 50/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 875.048 Kč pro spolek AC Turnov, z. s., IČ 00527271, z toho je určeno 
201.648 Kč na provozní náklady, 253.400 Kč na sportovní činnost spolku a 420.000 Kč na nájmy za 
sportoviště dle Pravidel. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-105, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 51/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 630.000 Kč pro spolek HC Turnov 1931, z. s., IČ 27003345, z toho je určeno 
60.000 Kč na provozní náklady, 120.000 Kč na sportovní činnost spolku a 450.000 Kč na nájmy za 
sportoviště dle Pravidel. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-106, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 52/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 147.500 Kč pro spolek ŠK ZIKUDA Turnov, z. s., IČ 49295071, z toho je určeno 
60.000 Kč na provozní náklady a 87.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 
2-20-107, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 53/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 125.400 Kč pro spolek Tenisový klub Turnov, z. s., IČ 15045145, z toho je 
určeno 80.000 Kč na provozní náklady a 45.400 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a 
organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Turnov č. 2-20-108, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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Usnesení ZM č. 54/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 126.500 Kč pro spolek Klub lyžařů Turnov, z. s., IČ 15044840, z toho je určeno 
80.000 Kč na provozní náklady a 46.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 
2-20-109, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 55/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 113.700 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480, z toho je určeno 80.000 Kč na provozní náklady a 33.700 Kč na sportovní činnost spolku. 
Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 2-20-110, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 56/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 56.400 Kč pro spolek Orel jednota Turnov, IČ 62014579, z toho je určeno 
50.000 Kč na provozní náklady a 6.400 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 
2-20-111, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 57/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 58.800 Kč pro spolek Klub českých turistů Sokol Turnov, IČ 15045561, z toho 
je určeno 40.000 Kč na provozní náklady a 18.800 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a 
organizacím z rozpočtu města Turnov, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Turnov č. 2-20-112, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 58/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 37.200 Kč pro spolek Ski club Turnov z. s., IČ 00529702, z toho je určeno 
30.000 Kč na provozní náklady a 7.200 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [21/0/1] 
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Usnesení ZM č. 59/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z. s., IČ 27022650 
na provozní náklady spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro 
poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 60/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.900 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173, z toho je určeno 
15.000 Kč na provozní náklady a 7.900 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 61/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 46.500 Kč pro spolek SPORTINLINE, z. s., IČ 08466700, z toho je určeno 
20.000 Kč na provozní náklady a 26.500 Kč na sportovní činnost spolku. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z 
rozpočtu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 62/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro spolek Klub vojáků v záloze Turnov, IČ 62013165 na provozní 
činnost spolku. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov. 
 

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

Usnesení ZM č. 63/2020 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s jednotlivými 
žadateli, kterým bude dotace v programu Podpora sportovních spolků a organizací z rozpočtu města 
Turnov poskytnuta. 
 

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

18. Individuální dotace Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a Městská sportovní Turnov, 

s.r.o.   
 

Usnesení ZM č. 64/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 000 000 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o., IČ 
25958941 na zvýšení požárního zabezpečení objektu KC Střelnice a zároveň schvaluje znění smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-001, 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) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 65/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 1 500 000 Kč pro Kulturní centrum Turnov, s.r.o., IČ 
25958941 na doplatek projektové dokumentace divadla – projekční práce interiérů dostavby divadla a 
zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-002, 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 66/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 000 000 Kč pro společnost Městská sportovní 
Turnov, s.r.o., IČ 25941640 na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu sportovišť a 
zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-003, 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) – [22/0/0] 
 

 

 

V Turnově dne 6. února 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………..  …………………………………… 

   Ing. Tomáš Hocke              Mgr. Petra Houšková 

          starosta        místostarostka 

 

 

 

 

   

 


