MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 9. 2021

Bod programu:

8

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá, referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu:

Přijetí finančního daru Olomouckého kraje

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
použít dar ve výši 80.744 Kč poskytnutý Olomouckým krajem a přijatým usnesením
1802/2021 - RM 65 ze dne 20. 07. 2021 na navýšení příspěvku na provoz na rok 2021
Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace,
IČO:14618575 k úhradě nákladů spojených s mimořádným provozem za období od 01. 01.
do 11. 04. 2021 - péče o děti zaměstnanců vybraných profesí po dobu nouzového stavu dle
důvodové zprávy.
T: 21. 10. 2021
O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. §
pol. 4122 orj. 02
b) odd. § 3111 pol. 5331 orj. 02

org. 70 00000 000000
org. 20 00000 000313

ad a) přijetí daru od Olomouckého kraje
ad b) navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Struhlovsko
T: 21. 10. 2021
O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
1802/2021 - RM 65 ze dne 20. 07. 2021

+ 80.744 Kč
+ 80.744 Kč

Důvodová zpráva:
Město Hranice obdrželo finanční dar z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 80.744 Kč na
úhradu nákladů spojených s mimořádným provozem Základní školy a mateřské školy
Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace (dále jen škola) za období od 01. 01. do 11.
04. 2021 - péče o děti zaměstnanců vybraných profesí po dobu nouzového stavu, které je
město Hranice zřizovatelem.
Výše daru uvedená v darovací smlouvě, která je přílohou č. 1 materiálu, byla schválená
Olomouckým krajem na základě zaslaného vyčíslení nákladů, zpracovaného ředitelem školy
a OŠKT, které je přílohou č. 2 materiálu.
Služba byla poskytovaná zdarma bez poplatku za pobyt v mateřské škole a stravné.
Dle ustanovení darovací smlouvy je obdarovaný oprávněn použít dar pouze v souvislosti s
úhradou uvedených nákladů.
Rada města proto usnesením 1802/2021 - RM 65 ze dne 20. 07. 2021 doporučila
zastupitelstvu města použít finanční dar ve výši 80.744 Kč na navýšení příspěvku na
provoz školy v roce 2021.
Vyjádření OŠKT:
Vzhledem k tomu, že výdaje školy vznikly ve stejném roce, ve kterém budou pokryty
příjmem, je nejjednodušší možností finanční prostředky škole poskytnout navýšením
příspěvku na provoz v roce 2021. Olomoucký kraj tento postup akceptuje.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Ing. Martin Roreček, interní
auditor

12. 7. 2021

Připomínky zapracovány

Finanční odbor

12. 7. 2021

Bez připomínek

PhDr. Vladimír Juračka, 1.
mistostarosta

8. 9. 2021

Bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1 Darovací smlouva OK.pdf
Příloha č. 2 Sdělení OK výše nákladů.doc
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Výsledek

VÁŠ DOPIS ZN.: KUOK 41586/2021
ZE DNE:
16. 04. 2021
NAŠE ZN.:
OŠKT/19945/21-2
VYŘIZUJE
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

JANA ČERNÁ
581 828 115

DATUM:

29. 04. 2021





Krajský úřad Olomouckého kraje
kancelář hejtmana
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

jana.cerna@mesto-hranice.cz



Zvýšené provozní výdaje ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, p. o. při péči o děti a mládež
po dobu nouzového stavu v období 01. 01. 2021 – 11. 04. 2021
Vážený pane hejtmane,
na základě Vaší výzvy zasílám soupis zvýšených provozních výdajů, jež určené škole ZŠ a
MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14618575 vznikly v rámci zajištění
výkonu péče o děti, k nimž nemohli za krizové situace vykonávat péči rodiče, nebo jiní
zákonní zástupci:


výdaje na dezinfekční prostředky (Disinfekto, Anti-Covid, Savo, WC gel, praní
povlečení v MŠ) … 16 180,- Kč;



výdaje na ochranné a hygienické prostředky (respirátory, roušky, jednorázové
vinylové rukavice, toaletní papír, ručníky) … 13 680,- Kč;



výdaje na stravování dětí a žáků … 50 884,- Kč


žáci ZŠ … cena jednoho oběda 34,- Kč – 22,- Kč potraviny a 12,- Kč provozní
režie na uvaření jednoho oběda v dané věkové kategorii:
o



384 obědů x 34,- Kč = 13 056,- Kč

děti MŠ … celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina) 49,- Kč – 35,- Kč
potraviny a 14,- Kč provozní režie na uvaření jednoho oběda a přípravu
přesnídávky a svačiny v dané věkové kategorii:
o

772 přesnídávek, obědů, svačin x 49,- Kč = 37 828,- Kč

Celkové zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s péčí o výše uvedené děti tedy v roce 2021
činily 80 744,- Kč.
S pozdravem
Mgr. Vojtěch Bušina
vedoucí odboru
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