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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 31. prosince 2014 

 
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: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Karel Jiránek, Ing. Jaroslav 

Knížek, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

  

Nepřítomni:     - 

  

Omluveni:      - 

 

Hosté:    
 

K bodu č. 1 

Finanční záležitosti - návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2014  

Zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala pravomoc schvalovat nutné rozpočtové 

změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce. 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 – změnu rozpočtu na rok 2014. Po těchto rozpočtových změnách 

se příjmy navýší o 108 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 340685 tis. Kč, výdaje se navýší o 108 tis. Kč, 

tj. celkové výdaje činí 409626 tis. Kč a financování se nemění a zůstává na částce 68941 tis. Kč. 

 

 PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

transfery  
ř. 129 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce – zvýšení o 72 tis. Kč na 

mzdové náklady za měsíc 11/2014 dle vyúčtování měsíce 11/2014  

ř. 137 transfer z MK na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn – snížení o 1 tis. Kč na 

skutečnost  

ř. 141 transfer z KÚLK na projekt "Provoz monitorovacího systému na Jizeře" – příjem ve výši 11 

tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 192 Výdaje na bezpečnost a rizika  

ř. 155 transfer z KÚLK pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže - na podporu dopravní výchovy 

na dětských hřištích – příjem ve výši 26 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 321  

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

běžné (neinvestiční) výdaje  
ř. 227 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – navýšení o 1 tis. Kč dle skutečných 

mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 129  

ř. 246 Příspěvky na volnočasové aktivity – navýšení o 2 tis. Kč dle skutečnosti 
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ř. 269 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky – snížení o 63 tis. Kč a přesun na nákup 

stravenek na měsíc leden ř. 272 Činnost místní správy – stravování zaměstnanců  

ř. 271 Daň z převodu nemovitosti – navýšení o 33 tis. Kč dle daňových přiznání z převodu 

nemovitosti  

ř. 272 Činnost místní správy – stravování zaměstnanců – navýšení o 100 tis. Kč na nákup stravenek 

na leden, přesun z režie odboru na ř. 269  

ř. 307 Základní škola Turnov, Žižkova – snížení příspěvku na kluziště o 2800 Kč (na základě 

vyúčtování této účelové dotace) na částku 5600,-  

 

Usnesení RM č. 710/2014 

Rada města Turnov na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č. 97/2008 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5 na rok 2014 v příjmové části ve výši 340685 tis. Kč, navýšením o 108 tis. 

Kč, ve výdajové části ve výši 409 626 tis. Kč, navýšením o 108 tis. Kč, a financování ve výši 68941 

tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2014). 

(Hlasování: 9/0/0) 

 

V Turnově dne 31. prosince 2014 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

        starosta               místostarostka 

 

 

 


