MATERIÁL
pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 24. 11. 2022
Číslo bodu:

12

Název bodu:

Navýšení příspěvků na provoz MŠ - energie

Předkládá:

Rada města Hranice

Zodpovídá:

Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí odboru

Zpracoval/a/i:

Jana Černá, referent
Bc. Michala Kuchyňková, referent

Návrh usnesení:
usnesení č. ../2022 - ZM 2 ze dne 24. 11. 2022
Zastupitelstvo města Hranice
schvaluje
1) navýšení příspěvků na provoz v roce 2022 těmto příspěvkovým organizacím:
a) Mateřská škola Míček, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558668 o 54.000 Kč
b) Mateřská škola Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558625 o 156.000 Kč
dle důvodové zprávy.

2) rozpočtové opatření:
a) odd. § 3111 pol. 5331
orj. 02 org. 20 00000 000341 + 54.000 Kč
b) odd. § 3111 pol. 5331
orj. 02 org. 20 00000 000363 +156.000 Kč
c) odd. §
pol. 2451 orj. 15 org. 70 00000 000312 +210.000 Kč
ad a) navýšení příspěvku na provoz MŠ Míček
ad b) navýšení příspěvku na provoz MŠ Sluníčko
ad c) zapojení vratky návratné finanční výpomoci od ZŠ a MŠ Šromotovo na předfinancování
dokončeného projektu robotická laboratoř

Důvodová zpráva:
Ad bod 1) usnesení:
Rada města usnesením 2582/2022 - RM 98 ze dne 20.09.2022 doporučila zastupitelstvu města
schválit navýšení příspěvků na provoz v roce 2022 dvěma příspěvkovým organizacím:
a) Mateřská škola Míček, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558668 o 54.000 Kč,
b) Mateřská škola Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace, IČO: 49558625 o 156.000 Kč,
na základě této důvodové zprávy.
Usnesením zastupitelstva města 623/2021 – ZM 28 ze dne 16. 12. 2021 – rozpočet města na rok 2022
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byly schváleny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (dále jen PO) v roce 2022 včetně
navýšení na energie dle predikce ve vztahu k vysoutěženým cenám energie pro rok 2022 ve výši, jak
je uvedeno v příloze materiálu.
Poté vypracovala společnost Ensytra, která zajišťuje pro město činnost energetického manažera,
rozpočtový výhled nákladů na energie v jednotlivých PO dle vysoutěžených cen za energie pro rok
2022 a dle spotřeby za rok 2021. Příspěvkové organizace upravily na základě těchto informací částky
za energie v projednaném rozpisu rozpočtu na rok 2022. Zbylou část finančních prostředků určenou
na navýšení cen energií ponechaly v tzv. rezervě, s tím, že v druhé polovině roku 2022 bude
provedeno vyhodnocení tohoto navýšení příspěvku na energie v roce 2022.
U MKZ Hranice a Domova seniorů Hranice rezerva nevznikla, celá částka navýšení byla rozpočítána
do nákladů za energie.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzval ředitele PO o zpracování vyhodnocení potřeby finančích
prostředků na energie v roce 2022.
Vyhodnocení včetně komentářů ředitelů PO, jak naloží se vzniklými úsporami, je přílohou materiálu
U všech PO, vyjma dvou, vznikla úspora nebo mírné překročení (Školní jídelna Hranice, kde bude
překročení ve výši 14.000 Kč hrazeno z rezervního fondu).
U dvou PO MŠ Míček a MŠ Sluníčko, které jsou napojeny na Teplo dojde k překročení plánovaných
výdajů na energie a tím i vyšší potřeby navýšení příspěvku na provoz, jak je uvedeno v příloze u MŠ
Míček 54.000 Kč a u MŠ Sluníčko 156.000 Kč. Vysoká cena tepla od společnosti Teplo a. s. oproti
společnosti Ekoltes Hranice a. s. (MŠ Pohádka) je způsobena měsíčními výkyvy ceny nakupovaného
plynu. Teplo a. s nemá vysoutěženou cenu plynu na celý rok.
Z důvodu zajištění provozu v uvedených mateřských školách v roce 2022 je navrženo navýšení
příspěvku na provoz u těchto PO. Důvodem je nedostatek finančních prostředků u MŠ Sluníčko,
Plynárenská v rezervním fondu. Tento nízký stav rezervního fondu je způsoben jeho čerpáním v
minulých letech na zajištění oprav a doplňování inventáře do zcela nevyhovující zahrady, která byla
letos zcela zrekonstruována, vyjma plotu, který v minulosti financovala MŠ Sluníčko ze svých fondů.
Po konzultaci s ředitelkou je letošní rozpočet napjatý i v jiných nákladových položkách a nedá se
předpokládat úspora. Z důvodu jednotného přístupu je navrženo navýšení příspěvku na provoz
oběma mateřským školám.
Ad bod 2) usnesení:
Rada města navrhla zajistit financování navýšení příspěvků na provoz z vratky ZŠ a MŠ Šromotovo
návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu robotická laboratoř v celkové výši 210.000
Kč. Z celkové částky 1.500.000 Kč již dříve využito 880.000 Kč na dofinancování PD na rekonstrukci
kuchyně Školní jídelny Hranice, p. o.
Stanovisko OŠKT:
Vzhledem k tomu, že se jedná o navýšení celkových příspěvků na provoz v roce 2022, je nutné, aby
poskytnutí příspěvků bylo schváleno zastupitelstvem města.
OŠKT doporučuje navýšení příspěvků na provoz oběma MŠ i z důvodu, že MŠ Sluníčko předalo
bezplatně do majetku města v roce 2022 Skluzavku Flexi pořízenou v roce 2021 z fondu investic
ceně 79.660 Kčm
Předcházející usnesení:
2582/2022 - RM 98 ze dne 20.09.2022
2/3

Připomínkové řízení:
Mgr. Karel Machyl - místostarosta
Příloha č. 1: Vyhodnoceni_financnich_prostredku_na_energie_PO_2022.docx

V Hranicích 17.11.2022
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