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Věc: RozpoČet na výdaje pro Základní školu Valdice, příspěvkovou organizaci pro rok2022

Yážený pane řediteli,

Zastupitelstvo obce Valdice na zasedání dne 9,3.2022 projednalo a schválilo rozpočet
Základní školy Valdice, příspěvkové organizace na neinvestiění výdaje pro rok 2022 - usnesení č. 8.

Výdaje celkem: návrh rozpoětu ředitele ZS . . ..785 000,- Kě

Z hospodářského výsledku roku 202I dle předloženého přehledu pohybů a stavů na účtech
bylo hospodaření ZŠ + 234 621,64Kě.

KoneČná Částka na úhradu neinvestičních výdajů pro rok 2022 zrozpočtu obce byla
zastupitelstvem schválená ve výši 785 000,-Kč.

Ztoho ěástka 120 000,- Kě Vám jižbylapřevedena na úěet v lednu 2022v rámci schváleného
rozpoČtového provizoria, Zbývajici ěástka za ILQ ve výši 37 878,36 <O, Častry za I.+II. Q jsou
PoníŽeny o hospodářský výsledek zroku 2021, Ostatní finanění prostředky budou převedeny na úěet
ZŠ ve dvou kvartálních splátkách stejným způsobem, jako vpředchozím roce. Splátkazakaždé dalši
čtvrtletí roku2022 činí 196 250,- Kč.
DalŠÍ předpokládané výdaje pro základní školu jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu obceo
hrazené přímo z rozpočtu obce - částka 577 000,- Kč.

Ztoho ěástky: 10 000,- Ké (odchod ždků S.třídy), částka 35 000,-Kč (příspěvek na dopravu na školní
výletY, divadla, bazén...) a částka 15 000,-Kě ffinanční příspěvek zřizovatele pro žótry 1. ročníkuve
uýši 1 000,-Kč nažáka).

Ostatní např.: (stavební dozor, oplava vodoinstalatérslqlch prací činnost pověřence GDP& ...), dále
opravy audržování (štítová olvta, nahrazení luxfer, důležité oprqvy a údržba).

Zastupitelstvem obce Vám bylo uloženo hospodářsk} výsledek (zisk) zroku 2021 ve qýši
234 621,64 Kě použít na úhradu provozních nrákladů roku2022,

věra skrbková
starostka obce
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