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USNESENÍ 
Zastupitelstva Města Turnov 

ze zasedání dne 30. dubna 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: 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, Mgr. Michal Loukota, Ing. Zbyněk 
Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Pavel Mlejnek, MUDr. Rostislav Polášek, Miroslav Reichl, David 
Schindler, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Tomáš Špinka, RNDr. Josef Uchytil, DiS., Daniela 
Weissová 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 
 

Zapisovatelka: 
 

Ověřovatelé: 

PhDr. Hana Maierová, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Roubiček, Ing. Michal Kříž 
 

PhDr. Hana Maierová, Ivan Kunetka, Ing. Tomáš Roubiček 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 

Radka Vydrová 
 

Jiří Kos, Ing. Zbyněk Miklík 
 
 

 

1. Úvod   
 

Usnesení ZM č. 67/2020 
ZM schvaluje  
navrhovaný program včetně stažení bodu č. 2, přidaných bodů 6 a 7 a projednání podpory podnikatelů 
na konci jednání. 
 

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

2. A) Schválení podnětu na pořízení Změny č. 3 Územního plánu Turnov zkráceným 

postupem a schválení obsahu Změny č. 3, B)Schválení podnětu na pořízení Změny č. 

4 Územního plánu Turnov běžným postupem, projednání podaných návrhů a 

rozhodnutí o jejich zapracování   
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3. Memorandum s TSC Turnov, z. s. - hala u nádraží   
 

Usnesení ZM č. 68/2020 
ZM schvaluje  
předložené Memorandum o vzájemné spolupráci na Rekonstrukci a rozšíření haly TSC TURNOV v 
Turnově II uzavírané mezi Městem Turnov a Tělocvičně sportovním clubem Turnov, z. s. 
 

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

4. Úprava Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu   
 

Usnesení ZM č. 69/2020 
ZM schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku města Turnova č. 1/2020 o místním poplatku za pobyt s účinností od 1. 6. 
2020. 
 

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

5. Prodloužení termínu splatnosti místních poplatků   
 

Usnesení ZM č. 70/2020 
ZM bere na vědomí  
prodloužení termínu splatnosti místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 31. 3. 2020 nejpozději do 30. 6. 2020 
schválené usnesením rady města dne 16. 3. 2020, a to na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR 
(COVID – 19). 
 

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

6. Individuální dotace pro Sokol Turnov na opravu stropu   
 

ZM ponechává  
dotaci v rozpočtu na zrušenou akci „Memoriál Ludvíka Daňka“ (řádek rozpočtu číslo 259) jako rezervní 
částku do rozhodnutí o žádosti TJ Sokol Turnov na akci „Rekonstrukce stropu v Sokolovně Turnov“. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/4/13] – usnesení nebylo přijato 
  
 

7. Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do 

městského parku U Letního kina   
 

Usnesení ZM č. 71/2020 
ZM schvaluje  
realizaci akce Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici do městského 
parku U Letního kina dle navrženého postupu. ZM ukládá starostovi města v rámci rozpočtového 
opatření zajistit potřebné finanční prostředky. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
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Usnesení ZM č. 72/2020 
ZM schvaluje  
podání žádostí do Operačního programu životního prostředí nebo dotačního programu Libereckého 
kraje, které mohou projekt Přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra, přes Komenského ulici 
do městského parku U Letního kina finančně podpořit. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [19/0/4] 
  
 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020   
 

Usnesení ZM č. 73/2020 
ZM schvaluje  
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení s úpravou dle diskuse, a 
to v daňových příjmech snížením o 3.500.000 Kč (daň z přidané hodnoty), v kapitálových příjmech 
navýšením o 2.700.000 Kč (příspěvky za zasíťování pozemků v lokalitě Hruštice) a dále v kapitálových 
výdajích snížením o 800.000 Kč (zrušení akce rekonstrukce křižovatky Vesecko a nový chodník ve výši 
2.300.000 Kč a zařazení nové akce užitkový vodovod do parku ve výši 1.500.000 Kč). Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2020 upravuje v příjmové části na částku ve výši 477.760.160 Kč, 
navýšením o částku 11.945.810 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 494.515.810 Kč, navýšením o 
částku 19.022.810 Kč, a financování na částku ve výši 16.755.650 Kč, navýšením o částku 7.077.000 Kč. 
 

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

Usnesení ZM č. 74/2020 
ZM schvaluje  
navýšení finanční výše přijatého kontokorentního úvěru o 15 mil. Kč za účelem předfinancování 
dotačních akcí v letech 2019 a 2020 na dobu určitou se splatností do 31. 12. 2021. 
 

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

9. Účelový dar - Mikroregion Český ráj   
 

Usnesení ZM č. 75/2020 
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 2020 a zároveň 
schvaluje darovací smlouvu, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

10. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova   
 

Usnesení ZM č. 76/2020 
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 do Jizerských hor: Bedřichov - projížďka“ ve 
výši 10.000 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 77/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČ 48623814, Žíreč 1, 544 04 Dvůr 
Králové nad Labem, příspěvek na projekt „Zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné roztroušenou 
sklerózou“ ve výši 10.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 78/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Bílý kruh bezpečí, z.s., IČ 47607483, U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha 5, 
příspěvek na projekt „Informativní desky pro oběti trestných činů a domácího násilí a odborníky 
zasahující v jejich prospěch“ ve výši 5.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 79/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Centrum Protěž, z.ú., IČ 05259266, Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, příspěvek na projekt 
„Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích“ ve výši 31.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 80/2020 
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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 81/2020 
ZM schvaluje  
spolku Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., IČ 70155097, Skálova 540, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2020" ve výši 420.000 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. 9/2020 a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 82/2020 
ZM schvaluje  
církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově, IČ 45598029, 28. října 543, 511 01 Turnov, příspěvek na projekt 
„Deštník pro zdravé vztahy“ 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. 14/2020 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 83/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Déčko Liberec z.s., IČ 68455232, Švermova 32, 460 10 Liberec, příspěvek na sociální službu 
Odborné sociální poradenství - projekt Občanská poradna Liberec, ve výši 40.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 84/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČ 28700210, Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV, příspěvek na 
sociální službu Odborné sociální poradenství - projekt "Doprovázení umírajících na Rodinných pokojích v 
Panochově nemocnici v Turnově" ve výši 30.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 85/2020 
ZM schvaluje  
organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 26593980, sídlo Zahradní 
415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I, příspěvek na sociální službu Osobní asistence ve výši 10.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 86/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Bílý kruh bezpečí, z.s., IČ 47607483, U Trojice 1042/2, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha 5, 
příspěvek na sociální službu Odborné sociální poradenství ve výši 5.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 87/2020 
ZM schvaluje  
organizaci ADVAITA, z.ú., IČ 65635591, sídlo Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 1, příspěvek na sociální 
službu Odborné sociální poradenství ve výši 20.000 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. 
 

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

Usnesení ZM č. 88/2020 
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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 89/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Centrum LIRA, z.ú., IČ 28731191, Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, příspěvek na sociální 
službu Raná péče ve výši 70.000 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. 3/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 90/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Most k naději, z.s., IČ 63125137, sídlo Petra Jilemnického 1929, 434 01 Most, příspěvek na 
sociální službu Terénní programy ve výši 51.000 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. 6/2020 a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 91/2020 
ZM schvaluje  
organizaci FOKUS TURNOV, z.s., IČ 49295101, sídlo Skálova 415, 511 01 Turnov - kontaktní adresa 
Skálova 84, 511 01 Turnov, příspěvek na sociální službu Centrum denních služeb ve výši 120.000 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. 
8/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 92/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., IČ 26636328, sídlo Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5, příspěvek 
na sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 158.000 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. 17/2020 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 93/2020 
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 - 
ve výši 70.000 Kč a sociální službu Odlehčovací služby ve výši 23.000 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. 4/2020 a pověřuje starostu města 
jejím podpisem. 

 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [93/0/0] 
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Usnesení ZM č. 94/2020 
ZM schvaluje  
organizaci SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, IČ 26671468, Brigádnická 2260, 511 01 Turnov, příspěvek na 
sociální službu Centra denních služeb SLUNCE VŠEM ve výši 230.000 Kč a sociální službu Odlehčovací 
služby ve výši 36.000 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. 5/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 95/2020 
ZM schvaluje  
organizaci Návrat, o.p.s., IČ 27323773, sídlo Široká 304/68, 460 07 Liberec 7, příspěvek na sociální službu 
Azylový dům Speramus ve výši 48.000 Kč a sociální službu Azylové domy - pro ženy a rodiny s dětmi ve 
výši 20.000 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. 18/2020 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

11. Příspěvky občanů   
 
 

12. Obecně závazná vyhláška – noční klid   
 

Usnesení ZM č. 96/2020 
ZM schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění. 
 

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

13. Dotace na podporu cestovního ruchu   
 

Usnesení ZM č. 97/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 38.400 Kč pro spolek Sdružení Český ráj, z. s., IČ 15045838 na projekt 
Propagace nabídky řemeslné a zážitkové turistiky na Turnovsku a zároveň schvaluje návrh smlouvy, 
kterou bude dotace poskytnuta. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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14. Individuální dotace – Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.   
 

Usnesení ZM č. 98/2020 
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 2020 a zároveň schvaluje znění smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-20-005, která bude s příjemcem dotace uzavřena a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

15. Rozdělení dotací z kulturního fondu   
 

Usnesení ZM č. 99/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 28.000 Kč pro spolek LS Na Židli zapsaný spolek, IČ 26606861 na projekt XXX. 
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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 100/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 101/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt 26. mezinárodní sympozium současného šperku. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 102/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro uskupení Turnovanka, prostřednictvím spolku Turnovská 
bohéma, z. s., IČ 26611856 na projekt Posezení při dechovce 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 103/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro společnost Wisemusic s. r. o., IČ 29035970 na projekt 
FUNKIN´TURNOV 16. 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) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 104/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 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 na akci Modrý kocour, která bude s příjemcem dotace 
uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 105/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek Turnovská bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu 
činnost spolku v roce 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 106/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro společnost SUNDISK s. r. o., IČ 25499441 na projekt Festival 
Dolánky 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 107/2020 
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 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 108/2020 
ZM rozhodlo  
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 42.500 Kč pro spolek AnarchiaA Music 
z. s. na projekt TURN-OFF ROCK FEST OPEN AIR 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 109/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.100 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) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 110/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 9.600 pro spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek, IČ 
62013467 na projekt Posezení při dechovce 30. ročník. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 111/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.000 pro xxxxxxxxxxxx na projekt Graffiti Jam Turnov 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 112/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.600 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 113/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč pro Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, z. s, IČ 49295225 
na projekt Výtvarný salon XV. – XVI. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 114/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 22.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Edukativní dílny pro žáky, studenty a 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 115/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 21.100 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Josef Pekař a Josef Šimák v zajetí múz – Nehistorická výstava k výročí 
narození známých historiků. 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) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 116/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 pro xxxxxxxxxxxx na projekt Premiéra divadelního představení - Tak 
krátký čas na život. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 117/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 24.000 pro spolek Mgr. Ilonu Šulcovou – Taneční a pohybová škola ILMA, IČ 
11089661 na projekt Roztančený Turnov, aneb 35 let o založení taneční skupiny Den Balet (JKP Turnov) a 
30 let od založení TaPŠ ILMA. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 118/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.600 pro xxxxxxxxxxxxxx na projekt Vánoční recitál. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 119/2020 
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 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 120/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč pro Spolek IMUZA, IČ 06394884 na podporu činnosti spolku v roce 
2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 121/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí z. s., IČ 70155054 na 
podporu činnosti v roce 2020. 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) – [22/0/0] 
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Usnesení ZM č. 122/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 5.500 Kč pro uskupení Pěvecký sbor Antonín Dvořák, prostřednictvím spolku 
Turnovská Bohéma, z. s., IČ 26611856 na podporu činnosti v roce 2020. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 123/2020 
 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 124/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč pro spolek pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 
na vydání publikace Náš 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 125/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro spolek Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s. IČ 70155054 na 
vydání publikace Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám. 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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 126/2020 
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) – [22/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 127/2020 
ZM rozhodlo  
neposkytnout dotaci pro Spolek rodáků a přátel Turnova z. s., IČ 15045927 na projekt Letní koncerty 
vážné hudby H.S. z důvodu konání akce mimo území města Turnov. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/0] 
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16. Rozdělení dotací na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity   
 

Usnesení ZM č. 128/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 11.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 129/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480 na projekt Zimní sportování 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 130/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč pro spolek Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., IČ 
15045480 na projekt Mikulášská taškařice 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 131/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 23.000 Kč pro organizaci Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková 
organizace, IČ 00085804 na projekt Jak se šilo na statku – sobotní prázdninové dílny na Dlaskově statku. 
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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 132/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.600 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Mašovský pizza cup 
2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 133/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 13.350 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 27024717 na projekt Turnovský letní 
příměstský tábor 2020. 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 134/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na 
projekt Příměstský tábor mažoretek All Stars TJ Sokol Turnov. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 135/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 8.750 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s., IČ 15045544 na 
projekt Sportovní letní příměstský tábor judo 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 136/2020 
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) – [23/0/0] 
  
 

17. Rozdělení dotací z památkového fondu   
 

Usnesení ZM č. 137/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxx na výměnu oken na č. p. 223 Sobotecká ul., 
Turnov. 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. 4-20-101 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 138/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 110.000 Kč pro xxxxxxxxxxxx na výměnu střešní krytiny na č. p. 304 A. 
Dvořáka, Turnov. 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. 4-20-102 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

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

Usnesení ZM č. 139/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na výměnu střešní krytiny a obnovu fasády na 
č. p. 216 v Palackého ul., Turnov. 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. 4-20-103 a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 140/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na opravu vchodových dveří, výměnu oken na 
chodbě na č. p. 156 Na Trávnici, 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 141/2020 
ZM schvaluje  
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, která bude uzavřena s žadateli, kterým 
bude poskytnuta dotace v programu Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské 
památkové zóny města Turnov. 
 

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

18. Rozdělení dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ   
 

Usnesení ZM č. 142/2020 
ZM schvaluje  
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2020 pro projekt: Dům č. p. 72, Skálova ul., Turnov (vlastník Liberecký kraj, U 
Jezu 642/2, 460 01 Liberec). Bude prováděna rekonstrukce střechy včetně klempířských prvků a 
hromosvodu objektu č. p. 72 Skálova ul., Turnov. Celkový objem prací v roce 2020 činí 1.664.377 Kč 
(uznatelné náklady jsou 1.388.190 Kč). Jednotlivé podíly jsou tyto: 694.190 Kč z prostředků vlastníka, 
694.000 Kč z Programu regenerace MPZ. 
 

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

19. Rozdělení dotací ze sportovního fondu   
 

Usnesení ZM č. 143/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro spolek ABT Česana Rohozec z. s., IČ 22751173 na projekt 
Rohozecký triatlon 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 144/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro spolek Cyklo-ski Jizera, IČ 22851429 na projekt MTBO Pojizerský 
Kompas 2020. 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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 145/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 6.000 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 146/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro spolek FK Turnov z. s., IČ 26660385 na projekt O pohár 
Turnova – turnaj starších a mladších přípravek na UMT. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 147/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek ILMA AGENCY s.r.o., IČ 63219654 na projekt Czech 
Dance Championship 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 148/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč pro firmu Mgr. Ilona Šulcová – Taneční a pohybová škola ILMA, IČ 
11089661 na projekt Fitness Dance – oblastní přebor škol v pohybových skladbách. 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) – [23/0/0] 
  
 

Usnesení ZM č. 149/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro pana xxxxxxxxxx na projekt Sportovní den mládeže s TAJV 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 150/2020 
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) – [23/0/0] 
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Usnesení ZM č. 151/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč pro spolek Myslivecká společnost VESECKO, z. s., IČ 01420429 na 
projekt Střelecká soutěž Střelecká soutěž „Cena MS Vesecko“. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 152/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov (oddíl stolního tenisu), 
IČ 13582518 na projekt Soustředění mládeže stolního tenisu. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 153/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. (oddíl orientačního 
běhu), IČ 15045528 na projekt Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 154/2020 
ZM rozhodlo  
o poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč pro spolek Tělovýchovně sportovní club Turnov z. s. (oddíl Judo), IČ 
15045544 na projekt Liga žákyň a žáků Judo o Samurajskou katanu 2020. 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) – [23/0/0] 
  

Usnesení ZM č. 155/2020 
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) – [23/0/0] 
  
 

20. Individuální dotace - Czech Gravity Sports Association, z. s.   
 

Usnesení ZM č. 156/2020 
ZM rozhodlo  
o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 50.000 Kč pro spolek Czech Gravity 
Sport Association, IČ 26566311 na zajištění závodu Kozákov Challenge 2020, z důvodu ekonomických 
dopadů pandemie Koronaviru na rozpočet města v tomto roce. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [22/0/1] 
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21. TJ SOKOL Turnov - kontrola dotace příspěvku města   
 

Usnesení ZM č. 157/2020 
ZM ukládá  
kontrolnímu výboru prověřit správnost rozdělení dotačního příspěvku TJ Sokola Turnov pro rok 2020 a 
informovat ZM o výsledku. 
 

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

22. Návrh nových stanov Vodohospodářského sdružení Turnov ze strany města 

Turnov   
 

Usnesení ZM č. 158/2020 
ZM souhlasí  
s Návrhem stanov VHS Turnov (JUDr. Šulc, 23.3.2020) a ukládá zástupcům města Turnova v radě sdružení 
Vodohospodářského sdružení Turnov jejich předložení k projednání. 
 

Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) – [18/0/4] 
  

 

 

 

 

 

V Turnově dne 7. května 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………..   ………………………………………... 

  Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

        starosta            místostarostka  

 


