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ZÁPIS  
z jednání Rady Města Turnov 

ze dne 31. prosince 2019 
 

 

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: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník  
úřadu: 

-            
 

- 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru finančního 

 

 
 

1. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 
 

Rozprava: 

 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 97/2008 delegovalo 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 2019 dle přiložené tabulky č. 1. Příjmy se snižují o částku ve výši 2.722.762 

Kč, v této částce jsou zejména přesuny přijatých transferů do roku 2020. Celkové výdaje se snižují o 2.722.762 Kč, 

především snížení rezervy. Financování zůstává ve výši 23.266.092 Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 760/2019 
RM schvaluje  
na základě delegované pravomoci dle usnesení ZM č. 97/2008 rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019, a to 
na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2019 
upravuje v příjmové části na částku ve výši 443.768.888 Kč, snížením o částku 2.722.762 Kč, ve výdajové 
části na částku ve výši 467.034.980 Kč, snížením o částku ve výši 2.722.762 Kč a financování zůstává ve 
výši 23.266.092 Kč. 
 
Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 

1. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 Ing. Tomáš Hocke                  13:00 – 13:30 

2. Finanční záležitosti příspěvkových organizací - úprava 

nařízeného odvodu z fondu investic PO zřizovateli 

Bc. Jana Chodaničová   13:30 – 14:00     
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2. Finanční záležitosti příspěvkových organizací - úprava 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 navyšuje odvod z investičního fondu zřizovateli ve 

výši 86 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 1546 tis. Kč, 

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

organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace navyšuje odvod z investičního fondu 

zřizovateli ve výši 94 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 2144 tis. Kč, 

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

Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov, příspěvková organizace snižuje odvod z investičního fondu 

zřizovateli ve výši 31 tis. Kč na celkový odvod z IF ve výši 332 tis. Kč, 

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

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace snižuje odvod z investičního fondu 

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

 
 

Usnesení RM č. 761/2019 
RM schvaluje  
navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Skálova 
600, příspěvková organizace o částku ve výši 86 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 
2019 po této změně činí celkem celkem 1546 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 762/2019 
RM schvaluje  
navýšení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 
518, příspěvková organizace o částku ve výši 94 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli pro rok 
2019 po této změně činí celkem 2144 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 763/2019 
RM schvaluje  
snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Mateřská škola a základní škola 
Sluníčko, Turnov, příspěvková organizace o částku ve výši 31 tis. Kč, odvod z investičního fondu 
zřizovateli pro rok 2019 po této změně činí celkem 332 tis. Kč. 
 

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

Usnesení RM č. 764/2019 
RM schvaluje  
snížení odvodu z investičního fondu zřizovateli příspěvkové organizaci Středisko volného času Žlutá 
ponorka Turnov, příspěvková organizace o částku ve výši 35 tis. Kč, odvod z investičního fondu zřizovateli 
pro rok 2019 po této změně činí celkem 35 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0] 
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V Turnově dne 2. ledna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………   ………………………………… 

             Ing. Tomáš Hocke            Mgr. Jana Svobodová 

       starosta                  místostarostka 


