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ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 31. prosince 2018 

 
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, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, 
PhDr. Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, 
RNDr. Josef Uchytil, DiS. 

  
Nepřítomni:       
 
Tajemník 
úřadu:    Ing. Miroslav Šmiraus  
 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 

 
Záležitosti odboru finančního 

1.   Návrh rozpočtového opatření č.6 rozpočtu města na rok 2018 Ing. Tomáš Hocke  12:00 – 12:30 
2.   Změna sledovaných  ukazatelů  –  Základní  umělecká  škola  

      Turnov, příspěvková organizace 

 
 
 
 

 

1. Finanční záležitosti - návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2018 
 

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 2018 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 141.188 Kč, v této částce 

jsou zejména přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 176.188 Kč, čerpání přijatých transferů. 

Financování se zvyšuje o částku ve výši 35.000 Kč.  

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 nedaňové příjmy  
ř. 79 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zřizovateli 

– navýšení o 19 tis. Kč na částku 1398 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 

365 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku (předání technického zhodnocení) 

 

 transfery  
ř. 189 transfer z MK na hrad Valdštejn – obnova terasy nad bil.sálem, střechy a krovu vstupních bran – snížení 

o 222 tis. Kč dle vyúčtování dotace, nižší výdaje 
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ř. 191 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce na mzdové náklady – snížení o 221 tis. Kč 

dle vyúčtování do 11/2018, čerpání dotace na ř. 309 

ř. 201 transfer z KÚLK na oslavy výročí republiky ve výši 50 tis. Kč, čerpání dotace na ř. 283 

ř. 204 transfer z KÚLK pro Městskou knihovnu Antonína Marka Turnov ve výši 15 tis. Kč na projekt „Století 

Československé samostatné republiky aneb osudové osmičky“, čerpání dotace na ř. 328 

 

ř. 180 transfer z KÚLK na akci „Technické zhodnocení sportovních povrchů na hřišti při OAHŠ", čerpání 

dotace je v rozpočtu pro rok 2019 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 běžné (neinvestiční) výdaje 
ř. 241 Sociálně právní ochrana dětí – čerpání transferu z MPSV – navýšení výdajů o 215 tis. Kč, zažádáno o 

úhradu doplatku dotace na SPOD v roce 2019 

ř. 254 Sbor hasičů města Turnova - navýšení o 22 tis. Kč na běžné výdaje, přesun z investičních výdajů z ř. 

556, nákup termokamery – částka za pořízení byla nižší než vyčleněná částka ve výši 180 tis. Kč 

ř. 261 Výdaje na volby do ZM+senát – čerpání transferu ze SR – navýšení o 2 tis. Kč, zažádáno o úhradu 

doplatku dotace na volby v roce 2019 

ř. 309 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – snížení o 240 tis. Kč dle skutečných mzdových 

nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 191 

ř. 324 Poskytnutí neinvestičního příspěvku na pobočku žst.stanice, mezipatro, vybavení pro Městskou 

knihovnu Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – částka ve výši 234 tis. Kč, přesun z investičního 

příspěvku ř. 578 na tuto akci, rozdělení původní částky ve výši 700 tis. Kč na výdaje investiční a neinvestiční 

(na stolky, židličky, židle, stoly, regály..)   

ř. 328 transfer z KÚLK pro Městskou knihovnu Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace, ve výši 15 

tis. Kč na projekt „Století Československé samostatné republiky aneb osudové osmičky“, příjem dotace na ř. 

204 

ř. 335 Kulturní fond – navýšení o 31 tis. Kč na částku 691 tis. Kč, tato částka 31 tis. Kč je čerpána 

z počátečního stavu na tomto fondu k 1. 1. 2018, viz ř. 628  

ř. 338 Sportovní fond – navýšení o 4 tis. Kč na částku 154 tis. Kč, tato částka 4 tis. Kč je čerpána 

z počátečního stavu na tomto fondu k 1. 1. 2018, viz ř. 628  

ř. 365 Poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace zřizovateli – navýšení o 19 tis. Kč na částku 1398 tis. Kč, v příjmech odvod z investičního fondu 

PO zřizovateli na ř. 79 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku (technické zhodnocení majetku) 

ř. 444 Nespecifikovaná rezerva – navýšení rezervy o 112 tis. Kč na částku ve výši 11976 tis. Kč  

ř. 499 Fond na obnovu bytového fondu – navýšení o 250 tis. Kč, přesun z investičních výdajů fondu na ř. 592 

ř. 519 Radnice údržba – snížení o 180 tis. Kč a přesun do investičních výdajů na ř. 598 – na klimatizaci pro 

stavební úřad a kancelář tajemníka, částka na tuto akci byla zahrnuta při RO č. 5 do neinvestičních výdajů, ale 

patří do investic   

 

 kapitálové (investiční) výdaje 
ř. 556 Sbor hasičů města Turnova, termokamera – snížení o 22 tis. Kč, přesun této částky na neinvestiční 

výdaje jednotky hasičů na ř. 254, nákup termokamery – částka za pořízení byla nižší než vyčleněná částka ve 

výši 180 tis. Kč 

ř. 572 Indiv.dotace pro FK Turnov na kofinancování na hřiště s umělou trávou – snížení o 13 tis. Kč – úprava 

dle schválené smlouvy o poskytnutí dotace v ZM  

ř. 578 Poskytnutí investičního příspěvku na pobočku žst.stanice, mezipatro, vybavení pro Městskou knihovnu 

Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace – snížení o 234 tis. Kč, přesun do neinvestičního příspěvku 

na ř. 324 na tuto akci, rozdělení původní částky ve výši 700 tis. Kč na výdaje investiční a neinvestiční (na 

stolky, židličky, židle, stoly, regály..)   

ř. 592 Fond na obnovu bytového fondu – snížení o 250 tis. Kč, přesun do běžných výdajů fondu na ř. 499 

ř. 598 Radnice investice – klimatizace pro stavební úřad a kancelář tajemníka – částka ve výši 180 tis. Kč, 

přesun z neinvestičních výdajů na ř. 519 – na klimatizaci pro stavební úřad a kancelář tajemníka, částka na tuto 

akci byla zahrnuta při RO č. 5 do neinvestičních výdajů, ale patří do investic   

ř. 616 GIS – územně analytické podklady – navýšení o 30 tis. Kč dle skutečnosti, úprava snížení RO č. 5 

 

 financování 
ř. 628 Stav na účtech k 1.1. – navýšení o 35 tis. Kč na posílení kulturního fondu (ve výši 31 tis. Kč - viz ř. 

335) a sportovního fondu (ve výši 4 tis. Kč - viz ř. 338) 
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Usnesení RM č. 805/2018 

 
 

RM na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č. 97/2008 schvaluje  
rozpočtové opatření č. 6 na rok 2018 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto 
rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2018 upravuje v příjmové části na částku ve výši 416.229.769 Kč, 
navýšením o částku 141.188 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 504.015.881 Kč, navýšením o částku 
ve výši 176.188 Kč a financování na částku ve výši 87.786.112 Kč, navýšením o částku ve výši 35.000 Kč. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 

2. Změna sledovaných ukazatelů – Základní umělecká škola Turnov, příspěvková 
organizace 
Rozprava: 

 

Na listopadovém jednání RM jste projednali a schválili dvě usnesení, která se týkala Základní umělecké školy 

Turnov, p.o. Jednalo se o použití rezervního fondu organizace na opravu a vybudování sítě pro internetový a telefonní 

rozvod ve 2.NP a 3.NP budovy školy a převod do fondu investic.  

Vzhledem ke skutečnosti, že částka byla financována z městského rozpočtu a organizace přidala svůj podíl, je třeba 

přijmout usnesení, které nařídí odvod uvedené částky zřizovateli.      

      
 

Usnesení RM č. 806/2018 
RM nařizuje  
organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace odvod z fondu investic ve výši 200.000 
Kč do rozpočtu zřizovatele. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Turnově dne 31. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

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

             Ing. Tomáš Hocke      Mgr. Petra Houšková 

        starosta           místostarostka 
 


