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Věc: Rozpočet na výdaje pro Základní školu Valdice, okr. Jičín pro rok 2019

Yážený pane řediteli,

Zastupitelstvo obce Valdice na zasedání dne 25.3,2019 projednalo a schválilo rozpočet
Základni školy Valdice, okr, Jičín na neinvestiční qýdaje pro rok 2019 - viz zápis ze zasedáni ZO bod
2d) a usnesení č. 9.

Výdaje celkem: návrh rozpočtu ředitele ZS ....765 000,- Kě

Zhospodářského qýsledku roku 2018 dle předloženého přehledu pohybů a stavů na účtech
bylo hospod aíeni ZŠ + 72 587 ,40 Ké,

Konečná částka na úhradu neinvestičních výdajů pro rok 2019 zrozpočtu obce byla
zastupitelstvem schválená ve výši 765 000,-Kč.

Ztoho částka 120 000,- Kě Vám již byla převedena na úěet v lednu 2019 v rámci schváleného
rozpočtového provizoria a zbývající částka za UQ ve v}ši 7 I 250,-Kě v bíeznu 2019 ,

Zbývajici částka ve výši 573 750,-Kě bude převedena na úěet ZŠ ve třech kvartálních
splátkách stejným způsobem, jako v předchozím roce.

Další předpokládané qýdaje pro základní školujsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu obce, hrazené
přímo z rozpoětu obce - částka 1 220 000,- Kč.

Ztoho částky: 35 000,- Kč (odchod žóků S.třídy, malí čtenáři, vónoce..,), částka 35 000,-Kč
(příspěvek na dopravu na školní výlety, divadla, bazén...) a ěástka 15 000,-Kč ffinanční příspěvek
zřizovatele pro žálry ]. ročníku ve výši l 000,-Kč na žáka).

Ostatní např.: (energeticlcy audit, projekt vzduchotechnilqt, projektová řízení přípravy projektu snížení
energetické náročnosti budovy školy, činnost pověřence GDPR, venkovní třída, počítačová učebna,...),
dále opravy audržováni (na případné havarijní opravy, důležité opravy a údržbu).

ZastupitelsWem obce Vám bylo uloženo hospodářský výsledek (zisk) zroku 2018 ve výši
72 587 ,40 Kě použít na úhradu provozních nákladů roku 20l9,

věra skrbková
starostka obce
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