
1        Zápis Rady Města Turnova dne 20. 12. 2017 
 

 
 

Zápis z 25. jednání rady města Turnov 

ze dne 20. 12. 2017 
 

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, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni: 

Omluveni: 

 

Tajemník 

úřadu: 

 Eva Kordová, Ing. Michal Kříž 

 Eva Kordová, Ing. Michal Kříž    

 

       

Ing. Miroslav Šmiraus 

 

1. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 
 

Rozprava: 

      Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14. 12. 2017 schválilo rozpočet města na rok 2018. Na 

základě toho Vám předkládáme ke schválení jednotlivé rozpočty příspěvkových organizací na rok 

2018. 

 

Sledované ukazatele jsou zvýrazněny tučně a jsou to: 

- Účet 502 – spotřeba energie 

- Účet 511 – opravy a údržba 

- Náklady celkem 

- Výnosy celkem 

 

usnesení RM č. 786/2017 

RM schvaluje  

rozpočty na rok 2018 včetně sledovaných ukazatelů níže uvedených příspěvkových organizací: 

 

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

 



2        Zápis Rady Města Turnova dne 20. 12. 2017 
 

Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 

Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

 

Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 

Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 
 

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

2. Městská knihovna Antonína Marka Turnov - žádost o čerpání rezervního fondu 
 

Rozprava: 

      Ředitel příspěvkové organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov (MKAMT) požádal dne 

12. 12. 2017 o čerpání rezervního fondu do výše 50 tis. Kč. Jedná se o částku na dofinancování povinné 

spoluúčasti k dotačnímu titulu Ministerstva kultury České republiky - Vývoj akvizičního portálu v 

hodnotě 199 tisíc Kč, z toho je 60 tisíc Kč spoluúčast MKAMT. Spoluúčast má být hrazena z účtu 518 - 

ostatní služby, což není sledovaný ukazatel. Na tomto účtu však příspěvková organizace již nemá 

potřebnou částku, a proto předkládá žádost o čerpání rezervního fondu. Ten je k 30. 11. 2017 po odečtení 

povinné rezervy na energie ve výši 110 tis. Kč. Jsme si vědomi, že žádost nebyla zaslána ředitelem 

knihovny v řádném termínu pro podávání podkladů do Rady města a že je předkládána na mimořádné 

jednání Rady města, které má být věnováno jiným tématům. Přesto však předáváme žádost ředitele 

MKAMT k Vašemu posouzení, zda je možné schválit mimořádně čerpání rezervního fondu organizace. 

RM vzala žádost ředitele MKANT na vědomí, avšak pozdní podání žádosti je vnímano jako pochybení 

ředitele, které bude zohledněno při hodnocení za rok 2017. 

 

usnesení RM č. 787/2017 

RM schvaluje  

čerpání rezervního fondu organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 

na zafinancování spoluúčasti dotace z Ministerstva kultury ČR, do výše 50.000 Kč. 
 

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

  

 

V Turnově dne 20. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

 …………………..     …………………….. 

Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

       starosta                        místostarostka 

 


