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Zápis z 27. jednání rady města Turnov 

ze dne 31. 12. 2015 

 

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, Ing. Michal Kříž, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

Omluveni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová       

Nepřítomni: Eva Kordová, PhDr. Hana Maierová       

 

1. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015 
 

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

rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme 

zpracovaný návrh rozpočtového opatření č. 5 – změnu rozpočtu na rok 2015. Příjmy se zvyšují o částku 

ve výši 51.344 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 51.344 

Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce 97662 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 695/2015 

RM schvaluje  

na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č. 97/2008 rozpočtové opatření č. 5 na rok 

2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 

na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 358.010.869 Kč, navýšením o částku 

51.344 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 455.673.219 Kč, navýšením o částku 51.344 Kč, 

a financování ve výši 97.662.350 Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

 

2. Finanční záležitosti PO - převod z rezervního fondu do investičního 
 

Rozprava:       Žádost příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 

77 o převod z rezervního fondu organizace do fondu investičního ve výši 40 tis. Kč na odvod 

z investičního fondu zřizovateli na částečnou úhradu vodovodní přípojky v Krčkovicích. Nařízený odvod 

z investičního fondu zřizovateli byl schválen RM dne 9. 12. 2015 usnesení č. 627/2015 ve výši 139.000 

Kč, z toho 89 tis. Kč jsou odpisy.  
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usnesení RM č. 696/2015 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, Husova 77 převod z 

rezervního fondu do fondu investičního ve výši 40.000 Kč na odvod z investičního fondu 

zřizovateli v souvislosti s úhradou vodovodní přípojky v Krčkovicích. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

V Turnově dne 31. prosince 2015 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke        Mgr. Petra Houšková 

       Starosta                místostarostka 


