
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Věc: Návrh RMČ – rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 31 – 
nevyčerpaný neinvestiční příspěvek Základní škola Stoliňská 2015 

Důvod předložení 

Dopis/žádost PhDr. Martina Březiny, ředitele školy 

Dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci 

Nejsou. 

Stanoviska ostatních odborů 

Odboru Hospodářské správy a investic k připomínkování/vyjádření, zda souhlasí, že bude 

klasifikováno jako investice nikoliv jako oprava a údržba. 

Ing. Zdeněk Vavruška 

K projednání RMČ Praha 20 v termínu: 10. 5. 2016 

Stručný popis materiálu  

Ředitel příspěvkové organizace žádá o ponechání neprofinancované částky neinvestiční 

dotace ve výši 239.242,11,- Kč v rozpočtu zřizovatele, a která byla v rámci finančního 

vypořádání vrácena zpět do rozpočtu zřizovatele. Zároveň žádá o ponechání přeplatku 

investiční dotace ve výši 11.004,- Kč v rozpočtu zřizovatele, která byla také vrácena do 

rozpočtu zřizovatele. Tyto finanční prostředky budou využity přímo MČ Praha 20 

k základním stavebním úpravám (úprava části bytu na učebnu) v bývalém bytě školníka 

v budově Stoliňská 823/16, který byl předán MČ Praha 20 škole k užívání. 

MČ Praha 20 v rámci finančního vypořádání s příspěvkovou organizací Základní škola 

Stoliňská obdržela v lednu 2016 na účet částku 239.242,11,- Kč. Do rozpočtu přijímá částku 

239.200,00 Kč. Částku 11.004,00 Kč již nelze do rozpočtu roku 2016 přijmout, jelikož 

finanční prostředky byly zaslány na účet zřizovatele již v roce 2015, tzn. nejsou již příjmem 

rozpočtu roku 2016. 

V případě, že RMČ vyhoví žádosti pana ředitele, navrhuje OE ponechat částku 239.200,00 
Kč a zařadit ji do investičních výdajů OHSI na rekonstrukci bytu na učebnu v ZŠ 
Stoliňská. V případě, že RMČ nevyhoví žádosti panu řediteli nebo vyhoví jen z části,  bude 

navýšena rezerva Rady o tuto. 

 

ODPA POL PPOL ZJ UZ ORJ ORG Příjmy Výdaje

003113 2229 000 000 000000000 0000000440 0000000000000 239200,00 0,00

003113 6121 000 000 000000000 0000000420 0000000164022 0,00 239200,00

Doklad celkem



 

v Kč

Příjmy MČ Výdaje MČ

154 592 620,00 243 290 920,00

Financování MČ -88 698 300,00 se nemění.


