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A. ZnVAZNE

UKAZATELE:

1. NEINvEsrtčNÍ pŘÍspĚvEK NA pRovoz zÁKLADNÍ Šxoly a MATEŘsIó
ŠrOrYna rok 2019 činí2.300.000,--Kč
rozpočet na rok 2019 bude předložen zíl,zovateli do 30.04.2019

2.

Podmínky čerpánípříspěvku na provoz:
a) Zřizovatel bude přidělovat příspěvek po 230.000,-- Kč vždy do 10. kalendářního
dne v měsících leden až červen a září až prosinec.
b) Příspěvek je určen naběžný provoz školy, nesmí být použit na financování investic.
c)

V rámci příspěvku je stanovena minimální výše 100.000,-- Kč na provádění běžných

oprav a údržbyna budově školy v termínu do 30. záŤí 2019.
d) V rámci příspěvku je určena částka v minimální výši 30.000,-- Kč na učebnípomůcky
a dáIe měsíčně minimálrrě 2.000,- Kč pro školnídružinu.
e)

Z fondů rezervního a reprodukce dlouhodobého majetku nebude čerpáno bez písemné

žádosti organizace a písemrréhosouhlasu zřizovate|e.
f) V účetnictvíbude k31.12.2019 nulový zůstatek účíu262- Peníze na cestě.

3.

Opatření při nesplnění podmínek stanovených v bodě 2.:
a) Při nesplnění podmínek stanovených v bodě 2.d), bude příspěvek zkrácen ato
minimálně o částku pro tento účelstanovenou.
b) Při nesplnění podmínek bodu 2.b) a 2.I bude zřizovatel řešit vzniklou situaci odvody
ve výši 5 Yo z přiděleného neinvestičníhopříspěvku na provoz školy do rozpočtu
zřizovatele.

pŘíspĚvEK Nn

+.

šrolNípovtůcKr, pno žÁxy t. rŘío ve výši 2.000,- Kč

nažáka

ZŤízovate|poskytne tento příspěvek na žáky,kteíizahájí povinnou Školnídocházku
v roce 2019,dle skutečnéhostavu. Příspěvek bude poskytnut do i5 dnŮ po oznámerrí
skutečného počtu žákůředitelem MZŠa MŠObecnice zŤjzovateli a schválení příslušného

lozpočtovéhoopatření.
S.

PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE

Zastupitelstvo obce Obecnice neschválilo příspěvek na investice. V roce 2019 se vybuduje
trafostanice pro velkoodběr elektrické energie základní a rnateřskou školou v hodnotě cca
3 400 tis. Kč, která bude hrazenapřímo z rozpočtu obce.

B. oSTATNÍ ux AZATELE:
6.

Stanovení hospodářského výsledku za rok 2019:
na rok 2019 se stanovuje hospodářský výsledek před zdaněním nula ( 0 )

.

7.

Hmotná zainteresovanost organizace:

8.

Zlepšeného hospodářského výsledku před zdaněním musí být dosaŽeno:
a) prokazatelně zlepšeným hospodařením MZŠa MŠObecnice
b) nesmí být dosaženo na úkor plnění poslání stanoveného ve zřlzovací listině

v případě dosažení zlepšeného hospodářského výsledkuza rok 2019 se takto získané
finančníprostŤedky organizaci i14Zš a Mš obecnice) ponechávají.

C. zŘrzovarpl
l.

S

TANov UJ

E

oRGANIZACI TyTo

úroly:

pro zhodnocení výstedku hospodaření:
předat zíizovatelirozvahu a výsledovku a přílohu podle vyhláškY č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- doklady ke zhodnocení hospodářského výsledku zaprvni pololetí roku 2019 předloŽit

Út<oty
a)

do 31.07.2019,
- doklady ke zhodnocení hospodářského výsledku zarok2019 předloŽit do 5. Února

2020

jednotlivých
b) žádost o schválení rozdělení zlepšenéhohospodářského výsledku do
fondů předložit v termínu do 15. bŤezna2020

10. Ostatní

-

návrh rozpočtu výše neinvestičníhopříspěvku na provoz Školya na investice
na rok 2020 předložit do 15, 1 1 .2019.

A:

Josef Karas

starosta obce

