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Návrh na usnesení: 
 

  Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

 A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru 

městských organizací a školství v  celkové výši 843,20 tis.Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských 

organizací a školství - oddělení ekonomicko školské o částku 633,20 tis. Kč 

v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd. 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských 

organizací a školství – oddělení provozně technické o 210 tis. Kč v položce 

oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských 

organizací a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí 2. zálohy 

účelového neinvestičního příspěvku pro jednotlivé základní školy v Ústí 

nad Labem, v celkové výši 843,20 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek 

a potřeb pro žáky 1. tříd takto: 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši 

63,20 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve 

výši 34,80 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, ve výši 53,60 tis. Kč 

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, 

ve výš 30,40 tis. Kč 

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace, ve výši 52,00 tis. Kč 

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve 

výši 37,60 tis. Kč 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace, ve výši 67,60 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve 

výši 68,00 tis. Kč 

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace, ve výši 42,80 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 

70,40 tis. Kč 

 



Návrh na usnesení: 
 

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická  3031/4, příspěvková organizace, ve 

výši 28,00 tis. Kč 

 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace, ve výši 26,00 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve 

výši 22,40 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve 

výši 50,80 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve 

výši 34,40 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace, ve výši 32,00 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 

67,20 tis. Kč 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve 

výši 45,60 tis. Kč 

 

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace, ve výši 16,40 tis. Kč 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Usnesením RM č. 224/16 ze dne 13. 4. 2016 bylo schváleno poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 2,00 tis. Kč na žáka 1. třídy základní školy zřizované městem Ústí 

nad Labem určeného na pořízení učebních pomůcek. Dne 8. 4. 2015 bylo usnesením 

RM č. 334/15 schváleno Opatření vedoucí odboru ŠKSS č. 1/2015 k poskytování 

příspěvku základním školám zřizovaným Statutárním městem Ústí nad Labem pro žáky 

1. ročníků, které stanovuje postup při poskytování, čerpání a vyúčtování příspěvku na 

nákup učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd.  

 

Dle schváleného harmonogramu byly předloženy Odboru městských organizací a 

školství žádosti základních škol o poskytnutí 1. zálohy ve výši 60 % předpokládané 

celkové částky. Přílohou žádosti je závazný rozpis položek nákupu školních pomůcek a 

potřeb. Částka byla vypočtena dle předpokládaného počtu žáků 1. tříd dle výsledků 

zápisu.  

Výše 2. části zálohy bude stanovena dle skutečného počtu žáků, který bude vykázán ve 

statistickém výkazu M3 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2016. 

 

Na základě výše uvedeného předkládá OMOŠ pod bodem A) 1. návrh usnesení 

s rozpočtovým opatřením, po jehož schválení bude účelový příspěvek na provoz 

v celkové výši 843,20 tis. Kč převeden příspěvkovým organizacím dle usnesení. 

Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání. 

 

Pro účely IS Navision: 

PPR 106/H1485 snížení v položce Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 

o částku 843,200 Kč 

PPR 106/H000704 z položky oprava a údržba o 210 tis. Kč 

Poskytnutí 2. zálohy pro tyto ZŠ takto 

PPR 106/H001534 – ZŠ Hluboká, p. o. – účelový příspěvek    63 200 Kč 

PPR 106/H001535 – ZŠ Palachova, p. o. – účelový příspěvek   34 800 Kč 

PPR 106/H001536 – ZŠ E. Krásnohorské, p. o. – účelový příspěvek 53 600 Kč 

PPR 106/H001537 – ZŠ Školní náměstí, p. o. – účelový příspěvek 30 400 Kč 

PPR 106/H001538 – ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. – účelový příspěvek 52 000 Kč 

PPR 106/H001539 – ZŠ Karla IV., p. o. – účelový příspěvek 37 600 Kč 

PPR 106/H001540 – ZŠ a MŠ SNP, p. o. – účelový příspěvek 67 600 Kč 

PPR 106/H001541 – ZŠ Vojnovičova, p. o. – účelový příspěvek 68 000 Kč 

PPR 106/H001542 – Fakultní ZŠ České mládeže, p. o. – účelový příspěvek 42 800 Kč 

PPR 106/H001543 – ZŠ Mírová, p. o. – účelový příspěvek 70 400 Kč 

PPR 106/H001544 – ZŠ Stříbrnická, p. o. – účelový příspěvek 28 000 Kč 

PPR 106/H001545 – ZŠ a MŠ Nová, p. o. – účelový příspěvek 26 000 Kč 

PPR 106/H001546 – ZŠ Vinařská, p. o. – účelový příspěvek 22 400 Kč 

PPR 106/H001547 – ZŠ A. České, p. o. – účelový příspěvek 50 800 Kč 

PPR 106/H001548 – ZŠ Neštěmická, p. o. – účelový příspěvek 34 400 Kč 

PPR 106/H001549 – ZŠ Pod Vodojemem, p. o. – účelový příspěvek 32 000 Kč 

PPR 106/H001550 – ZŠ Hlavní, p. o. – účelový příspěvek 67 200 Kč 

PPR 106/H001551 – ZŠ Rabasova, p. o. – účelový příspěvek 45 600 Kč 

PPR 106/H001552 – ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. – účelový příspěvek 16 400 Kč 

 

Příloha č. 1: tabulkový přehled částek  


