
Pravidla a účel čerpání finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Hluboš nad rámec 

schváleného rozpočtu 

 

Čerpání finančních prostředků nad rámec schváleného rozpočtu bude vyhodnoceno 

v polovině roku a dle stavu čerpání může dojít ke korekcím.  

 

Alokace částky        420 000,-Kč 

Účet 511171- Opravy a udržování      120 000,-Kč 

Na tento účet je možno čerpat na opravy a udržování jak movitého tak i nemovitého majetku 

nad rámec peněz přidělených v rozpočtu. 

Podmínky čerpání: 

 Postup dle směrnice o zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou organizaci, která 

bude schválena zastupitelstvem obce 

 Na každou akci bude vypsána poptávka, která bude uveřejněna na webových stránkách 

školy, její úřední desce a bude s ní seznámen zřizovatel. Poptávka bude obsahovat 

přesně vyspecifikované plnění a rozsah tak, aby bylo možno relevantně posuzovat 

jednotlivé nabídky. Je možno obeslat rovnou vytipované firmy. Poptávka, její vyhodnocení 

včetně doložení obeslání zájemců a uveřejnění poptávky bude ještě před realizací akce 

doručena zřizovateli. Po schválení zřizovatelem je možno zakázku zrealizovat. Schválení 

uvolnění finančních prostředků musí projednat a schválit zastupitelstvo obce. Hluboš 

Finální vyúčtování celé akce proběhne do 10 pracovních dní od ukončení akce. Bez 

dodání řádného vyúčtování akce, není možno schvalovat další zakázky-projekty  

 

 

Účet 518 ostatní služby - akce mš      30 000,-Kč 

Účet 518 ostatní služby - akce zš      20 000,-Kč 

Tímto příspěvkem zřizovatel nahrazuje SRPŠ, který již při ZŠ a MŠ Hluboš de facto 

neexistuje (ukončuje činnost) a zřizovatel má snahu finančně ulehčit rodičům žáků, kteří 

navštěvují naší ZŠ a MŠ 

Podmínky čerpání: 

 Žádost o vyúčtování každé akce, na kterou zřizovatel přispívá, bude obsahovat detailní 

rozpis nákladů na jednotlivé žáky, kteří se akce zúčastní. Žádost bude obsahovat jmenný 

seznam zúčastněných žáků s přesným rozpadem nákladů. Náklady na stravu na akcích 

nebudou propláceny. Nebude proplácen jakýkoliv náklad pedagogického sboru na 

jednotlivých akcích. 

 Schválení uvolnění finančních prostředků musí projednat a schválit zastupitelstvo obce a 

žádost o proplacení bude zřizovateli doručena do 10 pracovních dní od ukončení akce. 

 

 

 

 

 

 



Účet 558-Náklady DDM       50 000,-Kč 

Podmínky čerpání: 

 Zřizovatel dostane přesný soupis majetku, který má být pořízen včetně doložení 

poptávky trhu průzkumem popř. obeslání dodavatelů kvůli stanovení adekvátní ceny 

za pořizovaný majetek 

 Soupis majetku bude podepsán a odsouhlasen také vedoucí MŠ a vedoucí ŠJ. 

 Schválení uvolnění finančních prostředků musí projednat a schválit zastupitelstvo 

obce a žádost o proplacení bude zřizovateli doručena do 10 pracovních dní od 

nákupu majetku, popř vystavení objednávky resp uzavření smlouvy. 

Investice          200 000,-Kč 

Tato částka byla vyčleněna jako tzv. participativní rozpočet, kdy měl ředitel školy mít 

možnost využít částku dle vlastního uvážení a dle jím stanovených priorit. Tato částka je 

stále připravena v rozpočtu obce Hluboš v paragrafu 3113 Základní školy. 

Zastupitelstvo obce Hluboš rozhodlo, že tuto částku ředitel školy k dispozici mít 

nebude: 

Odůvodnění: 

Nedostatečná příprava rozpočtu na rok 2020 a prakticky nulová komunikace při 

přípravě rozpočtu na rok 2020. I po několika urgencích neschopnost dodat finální 

verze návrhu rozpočtu pro rok 2020 (stejné to bylo i na rok 2019) 

Neschopnost připravit si akce, které by měly být realizovány v roce 2020 a zahrnout je 

do přípravy rozpočtu na rok 2020 

Hrubé porušení zásad hospodaření a zjištění porušení rozpočtové kázně při 

veřejnosprávních kontrolách v roce 2019 i v letech minulých. 

Celkový stav hospodaření příspěvkové organizace, nechuť a neochota se zřizovatelem 

jednat, připravovat akce, opravy, nákupy majetku atd. 

Zastupitelstvo obce má snahu školu podporovat. Jen na rok 2020 je v rozpočtu obce 

v paragrafu 3113 Základní školy vyčleněna částka 1 672 500,-Kč. Bohužel tato podpora 

nemá adekvátní odezvu u vedení školy. 

 

Schváleno ZO dne 18.12.2019 usnesením č. 5. 


