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Krajský úřad Královéhradeckého kraje
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DATUM:1.4.2020
Počet listů: 1
Počet příloh: / listů:
počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 176.2lA10

Závazné ukazatele rozpočtu dotace na přímé NIV pro rok2020

Odbor školství krajského úřadu zptacovalvýslednou podobu ukazatelů přímých NIV pro rok
2020. Ukazatele zahrnují prostředky na financovaní podpůrných opatření ve vzdělávaní
s norínovanou firranční nároěností uplatněné ve statislickýchvýkazech v termínu do 3 1 . 3 :2020.

Na základě ustanovení § 161 odst.5, § 161a odst.2, § 161b odst.2 a § 161c odst.6 zákona č.
56112004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a návrhu ukazatelů předložených městským
úřadem místně příslušné obce s rozšířenou působností Vám Krajský úřad
Královéhradeckého kraje (dále KÚ) stanovuje pro přímé výdaje na vzdělávání:

závazné ukazatele přímÝch rnýdaiů na vzdělávání pro rok 2020:

neinvestiční výdaje celkem
limit prostředků na platy
limit prostředků na ostatní osobní náklady
limit počtu zaměstnanců

orientační ukazatele:
objem zákonných odvodů zemzdových prostředků
příděl do FKSP
objem ostatních neinvestiěních výdajů, dále jen "ONIV"

úeelovy znak: úZ33 353

Limit počtu zaměstnanců pro r. 2020 byl napočten jako součet počtů zaměstnanců stanovený
ministerstvem pfo školy a pro pedagogické pracovníky školních družin, jejichž ěinnost
právnická osoba vykonává, zvýšený o součet podílů příslušnýchjednotek výkonu a ukazatelů
No a Np stanovených krajským úřadem podle právního předpisu upravujícího krajské
normativy pro školská zaŤizení, jejichž činnost právnická osoba vykonává. Pokud byly
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6017,803 tis, Kč
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40,000 tis. Kč
t0,0445

1477,792 tis. Kč
86,644 tis. Kč
8I,203 tis. Kč
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- spokojený občan.



právnické osobě z normativně stanovené výše mzdových prostředků vyčleněny finanční
prostředky na OON ukazatel se úměrně tomu snížil.

Po.zapracování projednaných úprav výše normativních ukazatelů rozpočtu byla ze strany OŠ
KU následně promítnuta:
Úprava rozpočtu spojená s rozpisem prostředků nafinancování podpůrnych opatření sffFfi
kalkulovaná dle podkladů obsaženychve výkazu R44-99 v měsíci březnu, a opravy nahldšených
nesrovnalostí.

Podrobnosti mzdové regulace a vymezení jednotlivých závazných ukazatelů jsou uvedeny
v materiálu ,,Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů navzdéIávání škol a školských zaíízeni
v pŮsobnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2020", KUKHK - 6601/SM12020, který je
k dispozici na webových stránkách OŠ KÚ na adrese www.kr-kralovehradecky.cz (sekce
URAD - krajský úřad - školství - školská ekonomika).
Dodržení limitů prostředků na platy a na ostatní osobní náklad}z je posuzováno samostatně -
bez rozlišení pro pedagogické pracovníky a nepedagogy. Překročení jednotlivých závazných
ukazatelŮ je považováno za porušení rozpočtové kázné. V případě potřeby dalšího posílení
limitu na OON je nezbytné vpředstihu požádat o převod zjiž přiděIeného limitu na platy
v termínu do 25, 5,2020 prostřednictvím příslušného útvaru městského úřadu obce III.

V tomto termínu je třeba uplatnit navýšení limitu OON v souvislosti s výplatou odstupného
spojeného se změnami úvazků v novém školním roce apod. - další požadavky na převody mezi
platy a OON budeme sumarizovatvzéňí, irlŠVr nám pak tyto požadavky pravděpodobně
zohlední až v listopadu.

Všechny požadavky obecních škol na OON jsou nyní pokryty. Nemáme žádný evidovaný
nedořešený požadavek na přesun prostředků z platů do OON.

v Zmen v
KUv

Dopis Vám zasíláme ve dvou vyhotoveních. Na jednom z nich potvrďte převzetí rozpočtu
a zašlete iei zpět s průvodním dopisem na kraiskÝ úřad. odbor školství. neipozděii do 17. 4.
2020.

S pozdravem i t{raiský iiřad
§ft í,lovéhrádóckého, krair

i rodlbor šlsolslví,,
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Ing. Václav Jarkovský
vedoucí odd. rozpočtu

škol a školských zaŤizení

Ukazatele rozpočtu přímých výdajů navzdéIávání pro rok2020 pievza|(a):

ředitel (ka) or ganizace (r azitko, po dpis) :

dne:

ukazatele rozpočtu byly stanoven}, s ohledem na organizaci a výkony školního roku


