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Věc: Rozpočet na výdaje pro Základní školu Valdice, okr. Jičín pro rok 2020

Yážený pane řediteli,

Zastupitelstvo obce Valdice na zasedání dne 9.3,2020 projednalo a schválilo rozpočet
Základní školy Valdice, okr. Jiěín na neinvestiční výdaje pro rok 2020 - viz zápis ze zasedáni ZO bod
2c) a usnesení č. 8.

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

Z hospodářského výsledku roku 2019 dle předloženého přehledu pohybů a stavů na účtech
bylo hospod aření ZŠ + 346 077 ,7I Kč. Tato částka bude použita na úhradu provozních nákladů roku
2020.

Konečná částka na úhradu neinvestičních výdajů pro rok 2020 z rozpočtu obce byla
zastupitelstvem schválená ve úši 765 000,-Kč.

Ztoho ěástka 120000,- Kč Vám již by|a převedena na účet vbřeznu 2020 vrámci
schváleného rozpočtového provizoria a zbývající částka zallQ ve výši 8;9 462,29,-Kč v dubnu 2020.

Zbývajíci ěástka ve výši 209 460,-Kč bude převedena na účet ZŠ ve dvou kvartálních
splátkách stejným způsobem, jako v předchozím roce,

Další předpokládané výdaje pro základní školu jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu obce, hrazené
přímo zrozpoétu obce - ěástka I0 575 000,- Kč.

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

Ostatní napí.: Qlrojekt snížení energetické náročnosti budovy školy, vzduchotechnika, činnost
pověřence GDPR, ...), dále opravy a udržováni (na případné havarijní opraýy, důležité opravy a
údržbu).

Zastupitelstvem obce Vám bylo uloženo hospodářský výsledek (zisk) zroku 2019 ve výši
346 077,7l Kč použít na úhradu provozních nákladů roku 2020.
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