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Věc: RozpoČet na výdaje pro Zák|adní školu Valdice, okr. Jičín pro rok 2021

Yážený pane řediteli,

Zastupitelstvo obce Valdice na zasedání dne 11.3.202I projednalo a schválilo rozpočet
Základni školy Valdice, okr. Jiěín na neinvestiění výdaje pro rok 202I - viz zápis ze zasedání ZO bod
2c) a usnesení č. 8.

Výdaje celkem: návrh rozpoětu ředitele ZŠ ....765 000,- Kč

Z hospodářského výsledku roku 2020 dle předloženého přehledu pohybů a stavů na účtech
bylo hospodaíeniZŠ + 52 813,63 Kč.

KoneČná Částka na úhradu neinvestičních výdajů pro rok 2021 zrozpočtu obce byla
zastupitelstvem schválená ve výši 765 000,-Kč.

Z toho částka 120 000,- Kč Vám již byla převedena na účet v lednu 2021 v rámci schváleného
rozpoČtového provizoria. Zbývající částka za I.Q ve výši I8 436,37 Kč je ponížena o hospodářslcý
výsledek z roku 2020, Ostatní finanční prosťedky budou převedeny na účet ZŠ ve třech kvartálních
splátkách stejným způsobem, jako vpředchozím roce. Splátkazakaždé další ětvrtletí roku 202I ěini
19i 250,- Kě,
DalŠÍ předpokládané výdaje pro základní školu jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu obceo
hrazené přímo z rozpočtu obce - částka 3 516 000,- Kč.

Ztoho Částky: l0 000,- Ké (odchod žáků S.třídy), částka 35 000,-Kč (příspěvek na dopravu na školní
WletY, divadla, bazén...) a částka 15 000,-Kč (finanční příspěvek zřizovatele pro žálv 1, ročníku ve

úši l 000,-Kč na žóka).

Ostatní naPř.: (projektová dokumentace, TDI, stavební dozory, oprava sociálního zázemí, činnost
Pověřence GDPR, .,.), dále opravy a udržování (na případné havarijní opravy, důtežité opravy a
údržbu).

Zastupitelstvem obce Vám bylo uloženo hospodářslqý výsledek (zisk) z roku 2020 ve výši
52 8l3,63 Kč použít na úhradu provozních nákladů rcku202I.

věra skrbková
starostka obce

OBEC VALDICE
Jičínská 37.5O7 ll \ilcticc

IČ:002 72 3ll


