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Zápis z 24. jednání rady města Turnov 

ze dne 30. 12. 2016 

 

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: -       

 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 6, rozpočtu města pro rok 2016 
 

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. 6 – změnu rozpočtu na rok 2016 dle přiložené tabulky. Příjmy se 

zvyšují o částku ve výši 176.893 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové 

výdaje se navyšují o 176.893 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na 

částce 34211 tis. Kč.  

 
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

nedaňové příjmy  
ř. 63 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 

zřizovateli – navýšení o 35 tis. Kč na částku 78 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na odpisy ř. 312 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku  

ř. 66 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

zřizovateli – navýšení o 50 tis. Kč na částku 236 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na odpisy ř. 315 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku  

ř. 68 Odvod z investičního fondu PO Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

zřizovateli – příjem ve výši 283 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 317 

dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku  

ř. 69 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

zřizovateli – navýšení o 215 tis. Kč na částku 1265 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na odpisy ř. 318 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku 

ř. 71 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

zřizovateli – navýšení o 36 tis. Kč na částku 2120 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na odpisy ř. 320 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku  

 

transfery  
ř. 151 transfer na volby do zastupitelstev krajů – zvýšení o 48 tis. Kč na úhradu překročených výdajů dle 

žádosti na KÚLK o doplatek, čerpání dotace na ř. 228  
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ř. 154 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce na mzdové náklady – snížení o 61 

tis. Kč dle vyúčtování do 10/2016, konec P.P. k 31.10.2016, čerpání dotace na ř. 267  

ř. 167 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 26 tis. 

Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 213  

ř. 169 transfer z KÚLK na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 – snížení o 5 tis. Kč 

a přesun této částky do roku 2017 jako doplatek dotace po závěrečném vyúčtování, v roce 2016 

poskytnuta dotace zálohově ve výši 90 %, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 247  

ř. 192 transfer z MV – hasičský záchranný sbor ČR ředitelství – zrušení dotace ve výši 450 tis. Kč a 

přesun do roku 2017, nákup se uskutečnil v prosinci a vyúčtování bylo odesláno teprve minulý týden  

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU  

běžné (neinvestiční) výdaje  
ř. 213 Režie odboru OD – navýšení o 26 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na 

dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje, příjem dotace na ř. 167  

ř. 228 Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů – navýšení o 48 tis. Kč na základě žádosti na 

KÚLK o doplatek překročených výdajů proti poskytnuté záloze ve výši 326 tis. Kč, příjem dotace na ř. 

151  
ř. 267 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – snížení o 44 tis. Kč dle skutečných mzdových 

nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 154  

ř. 377 Nespecifikovaná rezerva – snížení rezervy o 19 tis. Kč na částku ve výši 5430 tis. Kč  

ř. 390 Ostatní použití příjmů ze sep. o. – navýšení o 76 tis. Kč, na úhradu faktury za opravu komunikace u 

COOPu na Daliměřicích – oprava separačních míst, přesun z ř. 422 Komunikace údržba  

 

kapitálové (investiční) výdaje  
ř. 492 KCT s. r.o. - dotace na spuštění klimatizace – snížení o 3 tis. Kč dle závěrečného vyúčtování 

dotace 

 
 

usnesení RM č.745/2016 

RM na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č. 97/2008 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 347.755.849 Kč, 
navýšením o částku 176.893 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.966.999 Kč, navýšením o částku 
176.893 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

2. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku se na žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace zvyšuje sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na 

odpisy o 35 tis. Kč na částku 78 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve 

výši 35 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 75 tis. Kč. 

dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku se na žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 

škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace zvyšuje sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na 

odpisy o 50 tis. Kč na částku 236 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli 

ve výši 36 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 236 tis. Kč. 

dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku se na žádost ředitelky příspěvkové organizace Waldorfská 

mateřská škola Turnov, příspěvková organizace poskytne sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na 

odpisy ve výši 283 tis. Kč, současně bude nařízen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 283 tis. 

Kč. 

dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku se na žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zvyšuje sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na odpisy o 
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215 tis. Kč na částku 1265 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 

215 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 1265 tis. Kč. 

dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku se na žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zvyšuje sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na odpisy o 

36 tis. Kč na částku 2006 tis. Kč, současně bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 

36 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 2120 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 746/2016 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace na základě 

úpravy odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 672 – příspěvek na 

odpisy o 35 tis. Kč na celkovou částku 78 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 747/2016 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 

28.října 757, příspěvková organizace o částku ve výši 36 tis. Kč na základě změny odpisů na rok 

2016, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2016 po této změně činí celkem 75 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 748/2016 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace na 

základě úpravy odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 672 – 

příspěvek na odpisy o 50 tis. Kč na celkovou částku 236 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 749/2016 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Mateřská škola Turnov, 

Zborovská 914, příspěvková organizace o částku ve výši 50 tis. Kč na základě změny odpisů na 

rok 2016, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2016 po této změně činí celkem 236 tis. 

Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 750/2016 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace na základě 

úpravy odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 672 – příspěvek na 

odpisy o 283 tis. Kč na celkovou částku 283 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 751/2016 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská 

škola Turnov, příspěvková organizace o částku ve výši 283 tis. Kč na základě změny odpisů na 

rok 2016, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2016 po této změně činí celkem 283 tis. 

Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 752/2016 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace na základě 

úpravy odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 672 – příspěvek na 

odpisy o 215 tis. Kč na celkovou částku 1265 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 753/2016 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace o částku ve výši 215 tis. Kč na základě změny odpisů na 

rok 2016, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2016 po této změně činí celkem 1265 

tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 754/2016 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na základě 

úpravy odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: zvýšení účtu 672 – příspěvek na 

odpisy o 36 tis. Kč na celkovou částku 2006 tis. Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

 

usnesení RM č. 755/2016 

RM schvaluje  

navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, 

Skálova 600, příspěvková organizace o částku ve výši 36 tis. Kč na základě změny odpisů na rok 

2016, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 2016 po této změně činí celkem 2120 tis. 

Kč. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

 

3. Prodej mobilní buňky inv.č.2399 Technickým službám Turnov, s.r.o. 
 

Rozprava: 

Město Turnov má ve svém vlastnictví mobilní buňku se zůstatkovou hodnotou 15.039 Kč, která je 

umístěna na sběrném dvoře Vesecko a je v pronájmu Technických služeb Turnov, s.r.o.. Další buňka 

novější je již ve vlastnictví Technických služeb, s.r.o. V rámci převodu majetku do nové obchodní 

společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. je požádáno, aby se sjednotil movitý majetek do jedné 

společnosti. Po projednání s auditorem Ing. Šubrtem navrhujeme, aby město Turnov prodalo buňku 

Technickým službám Turnov, s.r.o. a následně bude tato buňka vložena s ostatním majetkem do nové 
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společnosti Turnovské odpadové služby s.r.o., a to od 1. 1. 2017. Tím se majetkově sjednotí celý areál 

sběrného dvora (mimo nemovitostí). Prodej byl vyhlášen a zvěřejněn na úřední desce dne 13.12.2016. 
 

 

usnesení RM č. 756/2016 

RM schvaluje  

prodej mobilní buňky inv.č.2399 za zůstatkovou cenu ve výši 15.039 Kč bez DPH Technickým 

službám Turnov, s.r.o. IČ 25260260. 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
  

V Turnově dne 30. prosince 2016 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hocke       Mgr. Petra Houšková 

       Starosta               místostarostka 


