OBEC PETROHRAD
439 85 Petrohrad 146

Stanovení závazných ukazatelů na rok 2019
pro Základní školu a mateřskou školu Petrohrad, příspěvková organizace, okres Louny
Obec Petrohrad jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad,
příspěvková organizace, okres Louny, Černčice 3, 43985 Petrohrad určuje pro rok 2018 na základě
usnesení zastupitelstva obce tyto závazné ukazatele:
1. Příspěvek zřizovatele
1.1 Příspěvek organizaci z rozpočtu obce na rok 2019 se stanovuje ve výši:
a) příspěvek na provoz
b) účelově vázaný příspěvek na platy zaměstnanců včetně příslušenství

907.000,- Kč.
0,- Kč

1.2 Podmínky čerpání příspěvku
a) Zřizovatel stanovuje zálohy, které budou organizaci poukázány následovně:
 do 31.ledna
………………..454.000,-Kč
 do 30.června ……………….. 453.000,-Kč
b) V případě mimořádné situace, kdy se organizace dostane do přechodné platební neschopnosti,
lze na základě zdůvodněné žádosti část příspěvku na činnost zálohově přidělit před stanoveným
termínem, maximálně však do celkové výše ročního příspěvku.
2. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace
2.1 Hospodářský výsledek
Na rok 2019 se stanovuje hospodářský výsledek
0,- Kč.
2.2 Hmotná zainteresovanost organizace
2.2.1 V případě dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2019 rozhodne Zastupitelstvo Obce
Petrohrad do konce února 2020 o naložení se získanými prostředky. Organizaci přenechaná částka
ze zlepšeného hospodářského výsledku po vrácení nevyčerpaných účelově vázaných prostředků se
může rozdělit do těchto fondů:
a) do fondu odměn ve výši maximálně 10% tak, aby celkový příděl do fondu nepřekročil 20%
přípustného objemu mzdových prostředků
b) do rezervního fondu zbývající část.
2.2.2 Tvorbu fondu odměn a rezervního fondu provede příspěvková organizace na základě schválení výše
zlepšeného hospodářského výsledku a schválení rozdělení zřizovatelem po skončení kalendářního
roku. Pokud příspěvková organizace nepožádá zastupitelstvo obce o projednání převodu zlepšeného
hospodářského výsledku do fondu odměn, nebo do rezervního fondu nejpozději do konce ledna
následujícího roku, vrátí celou částku zlepšeného hospodářského výsledku do rozpočtu zřizovatele
nejpozději do konce března následujícího roku.
2.2.3 Zlepšení hospodářského výsledku před zdaněním musí být dosaženo prokazatelně zlepšeným
hospodařením organizace. Zlepšení hospodářského výsledku nesmí být dosaženo na úkor plnění
poslání stanoveného ve zřizovací listině.
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3.

Závazné ukazatele

3.1 Ředitel příspěvkové organizace předloží zřizovateli čtvrtletně, v termínech a počtu vyhotovení
stanovených krajským úřadem tyto účetní výkazy :
a) rozvahu příspěvkových organizací
b) výkaz zisku a ztráty
c) přílohu příspěvkových organizací.
Předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a předložení opisu
výkazů schválených statutárním zástupcem účetní jednotky.
3.2 Ředitel příspěvkové organizace předloží zřizovateli v termínu do 31.10.2019 návrh rozpočtu
příspěvkové organizace pro rok 2020 a střednědobý výhled pro rok 2021-2022.
3.3 Ředitel příspěvkové organizace předloží zřizovateli čtvrtletní zprávu o plnění rozpočtu za rok 2019
vždy do deseti dnů po skončení čtvrtletí.
3.4 Pololetní výkazy včetně ročního výkazu ISP předloží vedoucí příspěvkové organizace na
předepsaných tiskopisech i v elektronické podobě nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po
skončení pololetí.
3.5 Roční výkaz dle zákona 320/2001 Sb. (§33 vyhl.416/2004 Sb.) předloží vedoucí organizace
nejpozději do 31.1. následujícího roku.
3.6 Ředitel příspěvkové organizace je zodpovědný za předložení výroční zprávy k projednání
zastupitelstvem obce v termínech odpovídajících předpisům a nařízením ministerstva školství i
zákonům o obcích a státní správě a samosprávě ve školství.
3.7 Ředitel příspěvkové organizace zodpovídá za včasnou přípravu podkladů pro žádost o udělení
výjimky z počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, pokud je nutné o výjimku žádat.
3.8 Ředitel příspěvkové organizace vytvoří podmínky pro činnost Školské rady při ZŠ Petrohrad a
zodpovídá za včasné předložení zákonem stanovených podkladů k projednání ve školské radě.
4.

Sankce

4.1 Při nesplnění úkolů dle bodu 2.2.3 převede příspěvková organizace celou částku zlepšeného
hospodářského výsledku do rozpočtu zřizovatele.
4.2 Při nesplnění jakéhokoli závazného ukazatele dle bodu 3. nepřevede příspěvková organizace ze
zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn žádné prostředky.
5. Schvalovací doložka
Závazné ukazatele pro rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Obce Petrohrad na 02.řádném zasedání
dne 10.12.2018, součást schválení rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2019
Petrohrad , 13.12.2018
Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Se závaznými ukazateli byla seznámena ředitelka příspěvkové organizace Ivana Hůrková
dne:
podpis:
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