Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 9. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2021
Rozdělení ZVH za rok 2020 do fondů - MŠ Zborovská
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - příloha

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, (dále
jen MŠZ) Mgr. Lenka Novotná předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e)
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 (dále
jen „ZVH“) do fondů rezervního a odměn (vizte příloha A). ZVH příspěvková organizace vytvoří tehdy,
když skutečné výnosy jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její
provozní náklady.
V roce 2020 se „Náklady“ rovnaly „Výnosům“, ZVH za rok 2020 je roven 0,00 Kč, proto
příspěvková organizace za loňský rok nepožaduje rozdělení do fondů.
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas,
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic.
Příspěvková organizace v roce 2020, ani k dnešnímu dni 14.04.2021, nepožádala o posílení fondu
investic převodem prostředků z fondu rezervního.
Rozdělení ZVH do fondů navrhuje příspěvková organizace v poměru 40%:60%.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov,
příspěvkové organizace, za rok 2020.

Vytvořeno 19.04.2021 10:40:07

1

Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 19.04.2021 10:40:07
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Příloha č. 3

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020
Název účetní jednotky

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace

Sídlo

Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim

IČ

70988293

Statutární orgán

Mgr. Lenka Novotná

Zlepšený výsledek hospodaření

0,00 Kč

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
a Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) zřizovací listiny žádám Radu města Kuřimi o projednání návrhu
na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn.

413

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020
Hodnota
Stav fondu
rozdělovaného ZVH
Stav fondu po
k
31.
12.
2020
Název
(% z rozdělovaného
rozdělení ZVH
(bez nedočerpaných
dotací z EU)
ZVH)
Fond rezervní (min. 20%)
441.958,67
0,00
441.958,67

411

Fond odměn (max. 80%)

Účet

258.018,85

0,00

258.018,85

Zdůvodnění:
- tvorby ZVH,
- procentuálního rozdělení ZVH.
ZVH je tvořen výnosy z doplňkové činnosti (ŠJ - vaření cizím strávníkům). Z důvodu naplněnosti
kapacity ŠJ, nebyla v roce 2020 doplňková činnost uskutečňována.
Zpracovala: Martina Dudáková
Schválila: Mgr. Lenka Novotná
V Kuřimi dne: 31. 03. 2021
Schválení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů
Schvalovací orgán

Rada města Kuřimi č. xx/2021

Datum schválení

14. 04. 2021

Číslo usnesení

Účet

Název

413

Fond rezervní (min. 20%)

441.958,67

Hodnota
rozdělovaného ZVH
(% z rozdělovaného
ZVH)
0,00

411

Fond odměn (max. 80%)

258.018,85

0,00

V Kuřimi dne: 14. 04. 2021

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

Stav fondu
k 31. 12. 2020
(bez nedočerpaných
dotací z EU)

Stav fondu po
rozdělení ZVH
441.958,67
258.018,85

