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Zápis ze 7 . jednání  finančního výboru 

dne 12. 6. 2019 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, František Pospíšil, Ladislav Zindr, Jaroslav Semerád, Martin  

                Jedlička 

 

Omluveni: Petr Dürr, Jana Sladká 

 

Hosté:  Marcela Bahníková, Mgr. Ing. Luboš Zajíc   

 

Program:        seznámení s financováním školy a činností školy 

                       seznámení s využíváním majetku města, problematika školní budovy 

 

Body jednání:  

Seznámení se zdroji financování činnosti školy. 

- SR – dotace na osobní náklady  a ONIV (v roce 2019  38,5 mil Kč) 

- Zřizovatel – příspěvek na provoz  (v roce 2019  5,29 mil Kč vč. velkých oprav) 

- Účelové dotace  (např. šablony) 

- Výnosy z vlastní činnosti (doplňková činnost, sběr papíru, dary…) 

Další údaje o škole: počet zaměstnanců 60, počet žáků  670, max. kapacita žáků 720. 

Ředitel školy informoval o přípravě nového způsobu financování škol od roku 2020 na 

základě počtu vyučovacích  hodin, tento způsob naráží na nedostatek učeben a také na 

nedostatek učitelů. Navýšení počtu učeben by bylo možné řešit  např. umístěním školní 

družiny do jiného objektu, rozšíření prostor by si vyžádalo zvýšení provozních výdajů 

hrazených z příspěvku zřizovatele. 

Ředitel školy informoval o uskutečněných  výběrových řízeních na dodavatele velkých oprav: 

- podlahy ve 2 učebnách 

- nátěry futer a dveří 

- výměna vchodových dveří 

- podlaha tělocvičny 

- rekonstrukce kanceláře ek. úseku 



Město Pečky 
VÝBORY – KOMISE 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051, e-mail: eva.strnadova@pecky.cz 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

 

Ředitel informoval o plánu vzdělávání, zavádění nových předmětů, problematice nedostatku 

učitelů, provozu družiny, školního klubu a zájmových kroužků.  

Dále informoval, že od roku 2011 ve škole pracuje žákovský parlament a že naše škola je 

Konzultačním střediskem Školy pro demokracii ve Středočeském kraji, významně se zapojuje 

i do ekologických projektů.  

 

Předseda FV vyslovil pochvalu za zavedení školního parlamentu a účast v ekologicky 

zaměřených projektech. 

FV upozornil ředitele ZŠ na možnost spolupráce s projektovou manažerkou města – mohlo by 

to zvýšit možnosti získávání dotací na rekonstrukci a vybavení školy. 

Byla projednána možnost účasti školy v soutěži na výběr dodavatele energií organizované 

městem v příštím roce.  

 

Úkoly:    

-- 

Usnesení: 

Finanční výbor se dne 12. 6. 2019 seznámil s problematikou příspěvkové organizace Základní 

škola Pečky a naplánoval průběh kontrolní činnosti (okruhy kontroly a osoby). 

- Jídelna a obědy – náklady a propočet prodejní ceny - M. Jedlička, J. Semerád, J. Sladká 

- Náklady na běžné výdaje – František Pospíšil, P. Dürr 

- Využívání dotačních možností – L. Zindr, T. Vodička 

Termín pro podání zpráv o dílčích kontrolách jednotlivých okruhů: 13. 9. 2019 

 

Příští zasedání dne:  19. 9. 2019, 17.00, místo konání bude upřesněno 

 

Zápis vytvořil: M. Bahníková 

 

Tomáš Vodička, předseda výboru  
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