Organizace:

Rozpočtové opatření č. 06/ZM/2018 ze dne 28.11.2018

Městys Cítoliby

Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ 00556262
SU AU Kap Para Pol
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ID plátce

Důvod

Schvál.rozpočet

231 00 00 3113

5331 00000

0000 000 0000000000

0000000000

Dotace zřizovatele ZŠ

231 00 00 5512

6121 00000

0000 000 0000000000

0000000000

Výměna kotle v hasičské zbrojnici

231 00 00 0000

8115 00000

0000 000 0000000000

0000000000

Financování výdajů

Změna

1

Výsledný UR

565 000,00

+152 950,00

-49 000,00

0,00

+77 000,00

0,00

2 147 795,00

+229 950,00

4 036 099,44

Celkový souhrn za rozpočtové opatření :
Příjmy :

zvýšení

0,00

-

snížení

Výdaje :

zvýšení

229 950,00

-

snížení

Financování - změna celkem

0,00

=

rozdíl

0,00

=

rozdíl

229 950,00 <-> Kontrola

0,00
229 950,00(-)
-229 950,00

- par. 3113 pol. 5331: navýšení dotace zřizovatele na krytí výdajů spojených s výplatou mezd provozních zaměstnanců, které nejsou kryté ze školního rozpočtu, vzhledem k nízkému počtu žáků ve škole
a výjimce podepsané zřizovatelem. Navrhujeme v případě nevyčerpání předpokládané výše vrátit na účet zřizovatele.
- par. 5112 pol. 6121: v hasičské zbrojnice je rozbitý plynový kotel, navrhujeme výměnu za cenu 76.980,20 Kč
Starosta předložil předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 06/ZM/2018 zahrnující navýšení rozpočtových výdajů o 229.950,00 Kč z finančních rezerv městyse ke schválení. Na místě byly
zastupitelům předloženy přílohy o důvodu zahrnutí poskytnutí dotace na platy provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ ve výši 152.950,00 Kč s tím, že se jedná o částku, kterou nepokryje školní rozpočet z
důvodu nižšího počtu žáků ve škole a skutečnosti, že městys Cítoliby udělil ZŠ a MŠ výjimku z počtu žáků. Další položkou rozpočtového opatření byl návrh na investici 77 tis. Kč do budovy hasičské
zbrojnice, kde je z havarijních důvodů nutná výměna plynového kotle, aby při jeho nefunkčnosti a očekávanému počasí nedošlo k poškození zaparkovaného vozového parku JSDHO.
Při rozpravě k tomuto bodu osvětlili své důvody ředitelka školy, velitel a starosta SDH, možnosti městyse jako zřizovatele sdělila ekonomka. Členové finančního výboru se dotazovali na informace
spojené s financováním školy.
Hlasování: 12 pro (Borl, Gregorová, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Makarius, Novák, Oliva, Pikl, Rybáková, Šponiar, Varmužová), 0 proti, 3 se zdrželi (Kučera, Jonáková, Malínek)
Usnesení č. 28/2018: Zastupitelé městyse Cítoliby schválili předložený návrh rozpočtového opatření č. 06/ZM/2018 zahrnující navýšení rozpočtových výdajů o 229.950,- Kč, které bude kryté z finančních
rezerv městyse na běžných účtech. Provozní dotace zřizovatele na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ ve výši 152.950,- Kč bude v případě nevyčerpání předpokládané výše vrácena na účet zřizovatele.

Petr Jindřich, starosta městyse

Blanka Hejlíková, hlavní účetní

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu

