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Zápis z 26. jednání rady města Turnov 

ze dne 29. 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, Eva Kordová, Ing. Michal Kříž, PhDr. Hana Maierová, Mgr. Jana 

Svobodová, František Zikuda 

 

Nepřítomni:  -        

 

 

1. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2017 
 

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 2017 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o 

částku ve výši 1.267.141 Kč, v této částce jsou zejména přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se 

navyšují o 1.268.641 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se zvyšuje o částku ve výši 1.500 Kč.  

Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 ve sloupci L – rozpis příjmů a 

výdajů. 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 nedaňové příjmy  

ř. 73 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace zřizovateli – snížení o 54 tis. Kč na částku 1368 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 338 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku (ponížení 

o transfer) 

ř. 75 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková 

organizace zřizovateli – navýšení o 20 tis. Kč na částku 2030 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 340 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku (technické 

zhodnocení majetku) 

ř. 79 Odvod z investičního fondu PO Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková 

organizace zřizovateli – snížení o 84 tis. Kč na částku 87 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 344 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku (ponížení 

o transfer) 
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 transfery  
ř. 157 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce na mzdové náklady – snížení 

o 143 tis. Kč dle vyúčtování do 10/2017, čerpání dotace na ř. 283 

ř. 163 transfer z MŠMT pro Mateřskou školu Turnov, Jana Palacha, ve výši 133 tis. Kč na dotaci 

v oblasti Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání, čerpání dotace na ř. 359 

ř. 174 Neinvestiční a investiční transfery od obcí – navýšení o 4 tis. Kč, z toho navýšení o 6 tis. 

Kč za smluvní poplatek za výkon přenesené působnosti od obce Všeň (nová smlouva) a snížení o 

2 tis. Kč na podíl od obcí na náklady s proj. dokumentací Greenway Jizery v úseku Turnov-

Svijany na základě vyúčtování dle smlouvy o spolupráci mezi obcemi 

ř. 179 transfer z MPSV ve výši 1.497 tis. Kč pro poskytovatele sociálních služeb ZSST dle 

dodatku č. 2 ke smlouvě, čerpání dotace na ř. 216 

ř. 180 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve 

výši 30 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 225 

ř. 203 transfer z KÚLK na projektovou přípravu DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-

Svijany – snížení o 121 tis. Kč na základě vyúčtování nákladů k dotaci 

 ř. 207 transfer z MV na mobilní kameru – snížení o 15 tis. Kč na základě vyúčtování nákladů 

k dotaci, čerpání dotace na ř. 554 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 běžné (neinvestiční) výdaje 

ř. 216 transfer z MPSV ve výši 1.497 tis. Kč pro poskytovatele sociálních služeb ZSST dle 

dodatku č. 2 ke smlouvě, příjem dotace na ř. 179 

ř. 225 Režie odboru OD – navýšení o 30 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK 

na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje, příjem dotace na ř. 180  

ř. 235 Fond občanských obřadů – navýšení o 3 tis. Kč - navýšení přídělu o 1900 Kč a čerpání PS 

1500 Kč (ř. 570) - doplnění fondu na ošatné (dle svateb), stav na fondu k 31. 12. 2017 = 0 Kč, 

fond k 1. 1. 2018 zrušen 

ř. 283 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – snížení o 40 tis. Kč dle skutečných 

mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 157  

ř. 338 Poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy PO Základní škola Turnov, Skálova 600, 

příspěvková organizace – snížení o 54 tis. Kč na částku 1368 tis. Kč, v příjmech odvod 

z investičního fondu PO zřizovateli na ř. 73 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku 

(ponížení o transfer) 

ř. 340 Poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy PO Základní škola Turnov, Žižkova 518, 

příspěvková organizace zřizovateli – navýšení o 20 tis. Kč na částku 2030 tis. Kč, v příjmech 

odvod z investičního fondu PO zřizovateli na ř. 75 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku 

(technické zhodnocení majetku) 

ř. 344 Poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy PO Středisko volného času Žlutá ponorka 

Turnov, příspěvková organizace zřizovateli – snížení o 84 tis. Kč na částku 87 tis. Kč, v příjmech 

odvod z investičního fondu PO zřizovateli na ř. 79 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku 

(ponížení o transfer) 

ř. 359 transfer z MŠMT pro Mateřskou školu Turnov, Jana Palacha, ve výši 133 tis. Kč na dotaci 

v oblasti Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání, příjem dotace na ř. 163 

ř. 409 Nespecifikovaná rezerva – navýšení rezervy o 81 tis. Kč na částku ve výši 18201 tis. Kč  

ř. 494 Projekty na neinvestiční akce – navýšení o 300 tis. Kč, přesun z investičních projektů na ř. 

532  
ř. 495 Neinvestiční dotace VHS na opravu Pekařova ul., vodovod Károvsko – snížení o 19 tis. Kč 

na základě vyúčtování poskytnuté dotace VHS 
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 kapitálové (investiční) výdaje 

ř. 519 Těl.činnost – dotace sportovním organizacím na investice – snížení o 100 tis. Kč, přesun na 

úhradu v roce 2018, smlouva schválena v ZM 14. 12. 2017, dosud není podepsaná  

ř. 532 Projekty investiční – snížení o 300 tis. Kč, přesun na ř. 494 na projekty na neinvestiční 

akce  

ř. 549 Investiční dotace VHS na investice – snížení o 116 tis. Kč na základě vyúčtování 

poskytnuté dotace VHS 

ř. 554 MV projekt „Turnov - mobilní kamera“, 4. etapa – snížení o 83 tis. Kč na základě 

vyúčtování nákladů k dotaci, příjem dotace na ř. 207 

 

 financování 

ř. 570 Stav na účtech k 1.1. fond občanských obřadů – navýšení o 1 tis. Kč na posílení fondu, viz 

ř. 235 

  
 

usnesení RM č. 788/2017 

RM schvaluje  

rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 

rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 380.290.803 Kč, 

navýšením o částku 1.267.141 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 404.215.263 Kč, navýšením o 

částku 1.268.641 Kč, a financování ve výši 23.924.460 Kč, navýšení o částku 1.500 Kč. 
 

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

 

2. Finanční záležitosti příspěvkových organizací - úprava příspěvku na odpisy a 

nařízeného odvodu z fondu investic PO zřizovateli 
 

Rozprava: 

      Předkládáme Vám: 

1) dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku po odečtení transferového podílu se příspěvkové 

organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snižuje sledovaný 

ukazatel účet 672 příspěvek na odpisy o 54 tis. Kč na částku 1368 tis. Kč, současně bude snížen 

odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 54 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 1368 tis. 

Kč. 

2) dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku včetně technického zhodnocení svěřené budovy se 

příspěvkové organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zvyšuje 

sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na odpisy o 20 tis. Kč na částku 2030 tis. Kč, současně 

bude navýšen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 20 tis. Kč na celkový odvod z IF 

ve výši 2030 tis. Kč. 

3) dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku po odečtení transferového podílu se příspěvkové 

organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace snižuje 

sledovaný ukazatel účet 672 příspěvek na odpisy o 84 tis. Kč na částku 87 tis. Kč, současně 

bude snížen odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši 84 tis. Kč na celkový odvod z IF ve 

výši 87 tis. Kč. 

 
 

usnesení RM č. 789/2017 

RM schvaluje  

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

odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: snížení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 54 tis. Kč 

na celkovou částku 1368 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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usnesení RM č. 790/2017 

RM schvaluje  

snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 

600, příspěvková organizace o částku ve výši 54 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 

2017 po této změně činí celkem 1368 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 791/2017 

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 20 tis. 

Kč na celkovou částku 2030 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 792/2017 

RM schvaluje  

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

518, příspěvková organizace o částku ve výši 20 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 

2017 po této změně činí celkem 2030 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 793/2017 

RM schvaluje  

příspěvkové organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace na základě 

úpravy odpisů změnu v soustavě sledovaných ukazatelů takto: snížení účtu 672 – příspěvek na odpisy o 

84 tis. Kč na celkovou částku 87 tis. Kč. 
 

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

usnesení RM č. 794/2017 

RM schvaluje  

snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Středisko volného času Žlutá 

ponorka Turnov, příspěvková organizace o částku ve výši 84 tis. Kč, odvod z investičního fondu 

zřizovateli pro rok 2017 po této změně činí celkem 87 tis. Kč. 
 

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

 

 

V Turnově dne 29. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 …………………………....                             …………………………………… 

        Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková 

     starosta           místostarostka 

 


