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Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

Zápis Komise pro zahraniční vztahy Rady města Turnova ze dne 15. 7. 2014 

Žádost o finanční příspěvek 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

       

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: --------------------------- 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení zastupitelé,  

 

Předkládáme Vám ke schválení návrh komise pro zahraniční vztahy Rady města Turnova na schválení 

finančního příspěvku  SUPŠ a VOŠ Turnov na krytí části nákladů na jejich zahraniční akci.  Vzhledem 

k tomu, že ZŠ Skálova zrušila zájezd do Alvesty z důvodu malého počtu žáků, navrhuje komise použít 

uvolněné prostředky v rozpočtu komise ve výši 14.000,- Kč pro SUPŠ a VOŠ (viz zápis z jednání 

komise z 15.7 2014). 

 

SUPŠ a VOŠ Turnov použije příspěvek na projekt Obnovy výuky řemeslných technik v Egyptě v 

průběhu měsíce září a října letošního roku. 
 

 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku na krytí nákladů na zahraniční akci Střední uměleckoprůmyslové a 

Vyšší odborné škole Turnov, Skálova 373, IČ: 00854999 ve výši 14.000 Kč. Finanční příspěvek bude 

použit na "Projekt Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě." 
 



Zápis ze zasedání 

Komise pro zahraniční vztahy města 

 

dne 15. července 2014 

Přítomni:  Karel Jiránek, Mgr. Otakar Špetlík , Mgr. Václav Zakouřil,  PhDr. Miroslav Cogan, 

František Zikuda, Marian Šulc 

                  

 

K bodu č.1/ Vrácení příspěvku 

Předseda komise informoval členy o vrácení příspěvku od ZŠ Skálova 

z důvodu nekonání akce 

 

                                                    Usnesení č. 2/ 2014 

Členové komise souhlasí s vrácením příspěvku 

(hlasování 6/0/0) 

 

K bodu č.2/ Žádost o příspěvek 

 

Komise projednala žádost od SUPŠ Turnov  ve výši 14 000,- na akci „projekt Obnova výuky 

řemeslných technik v Egyptě“ 

                                                                                                                    

                                                       

                                                            Usnesení č. 3/ 2014 

Členové komise souhlasí s poskytnutím příspěvku pro SUPŠ Turnov 

na akci „projekt Obnova výuky řemeslných technik v Egyptě“ 

(hlasování6 /0/0) 

 

 



 

K bodu č.3/ Vyúčtování příspěvků 

K dnešnímu dni odevzdali vyúčtování: 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, o.s 

TJ TURNOV samostatný orientační klub 

 

                                                    Usnesení č. 4/ 2014 

Členové komise souhlasí s vyplacením doplatku 50% pro 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, o.s 

TJ TURNOV samostatný orientační klub 

(hlasování6 /0/0) 

 

 

Karel Jiránek 

předseda komise 






