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

13

Název bodu:

„Pastelkovné“ pro ukrajinské žáky základních škol

Předkládá:

Rada města Hranice

Zodpovídá:

Ing. Zuzana Foltýnová, vedoucí odboru

Zpracoval/a/i:

Jana Černá, referent
Bc. Michala Kuchyňková, referent
MgA. Jarmila Vrtalová, referent

Návrh usnesení:
usnesení č. ../2022 - ZM 2 ze dne 24. 11. 2022
Zastupitelstvo města Hranice
schvaluje
1) poskytnutí příspěvku na "pastelkovné" základním školám ve výši 1000 Kč pro jedno přijaté dítě
takto:
a) Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO: 14618141 ve
výši 9.000 Kč,
b) Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14618575 ve
výši 28.000 Kč
dle důvodové zprávy.
2) rozpočtové opatření:
a) odd. § 3113 pol. 5331
orj. 02 org. 20 00000 000312
+ 9.000 Kč
b) odd. § 3113 pol. 5331 orj. 02 org. 20 00000 000313 +28.000 Kč
c) odd. §
pol. 2451 orj 15 org. 70 00000 000312 +37.000 Kč
ad a) ZŠ a MŠ Šromotovo - navýšení příspěvku na provoz "pastelkovné" pro ukrajinské žáky
ad b) ZŠ a MŠ Struhlovsko - navýšení příspěvku na provoz "pastelkovné" pro ukrajinské žáky
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 2583/2022 – RM 98 ze dne 20.09.2022 doporučila zastupitelstvu města
schválit poskytnutí příspěvku na "pastelkovné" základním školám ve výši 1000 Kč pro jedno přijaté
dítě takto:
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a) Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO: 14618141 ve
výši 9.000 Kč,
b) Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: 14618575 ve
výši 28.000 Kč
na základě této důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města usnesením 700/2022 – ZM 31 ze dne 28. 4. 2022 schválilo poskytnutí příspěvku
na „pastelkovné“ ukrajinským žákům na základě toto důvodové zprávy:
Dne 06.04.2022 se uskutečnila schůzka starosty a 1. místostasrosty města s řediteli základních škol,
kterých je město zřizovatelem. Předmětem jednání bylo zajištění kvalitní výuky ukrajinských a
českých dětí v době uprchlické krize vyvolané anexí Ukrajiny Ruskem.
Mimo jiné bylo dohodnuto, že každá škola obdrží příspěvek ve výši 1.000 Kč na jedno přijaté
ukrajinské dítě k 11.04.2022 na nákup školních pomůcek a školního vybavení, tzv. "pastelkovné"
(dále jen příspěvek) takto:

Škola

Počet
Příspěvek
ukrajinských celkem v
dětí
Kč

ZŠ Tř. 1.
25
25.000
máje
ZŠ a MŠ
23
23.000
Šromotovo
ZŠ a MŠ
26
26.000
Struhlovsko
ZŠ a MŠ
11
11.000
Drahotuše
Celkem
85
85.000
Počty dětí v jednotlivých třídách jsou uvedeny v příloze materiálu.
Vzhledem k tomu, že ukrajinské děti jsou přijímány do základních škol od vypuknutí uprchlické krize
cca od 01.04.2022, mohou základní školy uplatnit výdaje k příspěvku i zpětně.
Dojde-li k dalšímu přijímání ukrajinských žáků po schválení tohoto příspěvku, požádají o navýšení
příspěvku dle počtu dalších přijatých dětí ředitelé základních škol ve druhém pololetí roku 2022.
Opět budou moci uplatnit výdaje zpětně. Je proto nutné, aby o příjmu příspěvku a jeho využití
účtovaly školy odděleně, stejně jak o „pastelkovném“ pro české žáky 1. tříd.
Příspěvek se nebude vyúčtovávat, jeho využití bude zhodnoceno v rámci zpracování roční zprávy o
hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022.
Po zahájení školní roku 01.09.2022 byli ředitelé vyzváni k nahlášení aktuálního počtu
ukrajinských žáků k doplacení příspěvku na toto „pastelkovné“ v roce 2022.
Počet
Vyplacené
Počet
Rozdíl pro
Návrh na
ukrajinských
pastelkovné
ukrajinských
navýšení
Název školy
navýšení
dětí k
dle usnesení
žáků k 07.09. pastelkovného pastelkovného
12.04.2022
viz výše v Kč
22
0*
0
ZŠ Tř. 1. máje 25
25.000
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ZŠ a MŠ
23
34
9
23.000
9.000
Šromotovo
ZŠ a MŠ
26
54
28
26.000
28.000
Struhlovsko
ZŠ a MŠ
11
10
0*
0
11.000
Drahotuše
85
120
37
Celkem
85.000
37.000
* „pastelkovné“ vyplaceno a využito i pro žáky, kteří už školu opustili z důvodu stěhování do jiného
města. Proto není navrženo tento účelový příspěvek snížit.
Ad bod 2) usnesení:
Rada města navrhuje zajistit financování navýšení příspěvků na „pastelkovné“ ve výši 37.000 Kč z
vratky ZŠ a MŠ Šromotovo návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu robotická
laboratoř. Z celkové částky 1.500.000 Kč již dříve využito 880.000 Kč na dofinancování PD na
rekonstrukci kuchyně Školní jídelny Hranice, p. o., 210.000 Kč na navýšení příspěvků na provoz –
energie MŠ Míček a MŠ Sluníčko. K využití zbývá 373.000 Kč.
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.
Předcházející usnesení:
700/2022 - ZM 31 ze dne 28.04.2022
2582/2022 - RM 98 ze dne 20.09.2022
Připomínkové řízení:
25.10.2022 - Mgr. Karel Machyl - bez připomínek

V Hranicích 17.11.2022
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