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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
USNESENÍ
Zastupitelstva městské části Praha 15
číslo Z - 236
ze dne 20.6.2018
Název: Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 – příděly do fondů
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo

městské části Praha 15

I. s c h v a l u j e
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 včetně přídělů do fondů:
školství
CSOP
HV celkem

5,490.281,84
2,233.760,46
7,724.042,30

II. u k l á d á
Informovat ředitele příspěvkových organizací

T: 30.6.2018
Z: Václav Bílek

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

Václav B í l e k
1. místostarosta MČ Praha 15
Předkladatel: Václav Bílek, 1. místostarosta MČ Praha 15
Zodpovídá: Václav Bílek, 1. místostarosta MČ Praha 15
Na vědomí:

Důvodová zpráva k usnesení č. Z - 236 ze dne 20.6.2018
Příspěvkové organizace mohou dle zákona 250/2000 Sb. Parlamentu ČR o rozpočtových
pravidlech rozdělit svůj zlepšený hospodářský výsledek do peněžních fondů takto:
a) do fondu odměn do výše 80% zlepšeného hospodářského výsledku, nejvýše však do výše
80% limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy
b) do fondu investic převodem z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem
c) do rezervního fondu bez omezení
Jednotlivé školské subjekty a CSOP předaly návrh přídělů do fondů ekonomickému odboru.
Ekonomický odbor zkontroloval po věcné stránce tyto návrhy a upravil dle výše uvedeného
zákona a výsledku organizace včetně zůstatku fondů.
Z důvodu vyšších zůstatků Fondů odměn u některých PO nebyly přiděleny finanční
prostředky do výše uvedeného fondu na základě domluvy s příslušnými řediteli.
CSOP požádalo o převedení 700.000,-- Kč a ZŠ Hostivař o převedení 2,000.000,- Kč
z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu posílení finančních prostředků na opravy a
investice.
Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu dne 14.5.2018 a Finanční výbor dne
23.4.2018 tyto návrhy projednaly a doporučily Zastupitelstvu MČ Praha 15 rozdělení
hospodářského výsledku do fondů.

Návrh na příděly do peněžních fondů příspěvkových organizací za rok 2017:
ZŠ Křimická

fond odměn.……………..250.000,-- Kč
fond rezervní…………….391.625,41 Kč

ZŠ Veronské náměstí

fond odměn……………...170.000,-- Kč
fond rezervní……………...53.511,86 Kč

ZŠ Hostivař

fond odměn………………260.000,-- Kč
fond rezervní…………...2,081.594,38 Kč
fond investiční………….2,000.000,-- Kč
fond rezervní………….- 2,000.000,-- Kč

ZŠ Hornoměcholupská

fond odměn………………134.000,-- Kč
fond rezervní……………. 135.021,79 Kč

ZŠ Nad Přehradou

fond odměn………………..61.000,--Kč
fond rezervní……………....60.963,99 Kč

MŠ Boloňská

fond odměn……………………..0,00 Kč
fond rezervní…………….357.258,13 Kč

MŠ Milánská I

fond odměn………………..51.700,-- Kč
fond rezervní………………13.032,65 Kč

MŠ Milánská II

fond odměn……………….78.400,-- Kč
fond rezervní……………...78.337,86 Kč

MŠ Parmská I

fond odměn…………….......81.600,-- Kč
fond rezervní…………….....20.467,96 Kč

MŠ Parmská II

fond odměn……………...............0,00 Kč
fond rezervní……………...280.023,87 Kč

MŠ Horolezecká

fond odměn……………………….0,00 Kč
fond rezervní………………291.010,44 Kč

MŠ Libkovská

fond odměn……………………….0,00 Kč
fond rezervní………………239.213,53 Kč

MŠ Trhanovské náměstí

fond odměn……………………….0,00 Kč
fond rezervní………………401.519,97 Kč

CSOP

fond odměn………..............500.000,-- Kč
fond rezervní……………1,733.760,46 Kč
fond investiční….. ………..700.000,-- Kč
fond rezervní…………… - 700.000,-- Kč

