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Základní škola Bruntál, p.o.
Okružní 38
792 01 Bruntál

Vážený pane řediteli,
v těchto dnech jsme zahájili přípravu návrhu rozpočtu Města Bruntál na rok 2016. Předpokládaná
celková bilance rozpočtu Města Bruntál vychází ze současné ekonomické situace, která nedozná
výrazných změn ani v příštím roce. Z toho vychází i spoluúčast na financování příspěvkových
organizací.
V této souvislosti Vás vyzývám ke zpracování Vašeho návrhu rozpočtu v rozsahu přiložené
tabulkové přílohy, s rozepsáním do nákladových a výnosových účtů. Zdůrazňuji, že celkový objem
příspěvku zřizovatele, který je Vám limitně stanoven pro rok 2016 je nutné v této etapě dodržet.
Při konstrukci objemu příspěvku zřizovatele bylo přihlédnuto nejen k vývoji ekonomiky, ale i
k věcným připomínkám členů Rady města k hospodaření našich příspěvkových organizací a
vztahu tvorby rozpočtu a peněžních fondů.
Případné navýšení uveďte v komentáři s podrobným zdůvodněním. Ve sloupci „skutečnost“ nebo
„návrh“ uvádějte pouze údaje bez finančních prostředků, které tvoří tzv. „přímé náklady“ na
vzdělávání pro obecní školství, uvolňované v průběhu roku Krajským úřadem.
Nákladové účty 511 – opravy a udržování, účty 521 – mzdové náklady a účty 524 – zákonné
pojištění uplatňované ve finančních objemech pro rok 2016 rozepište vyčerpávajícím způsobem do
komentáře.
Současně předložte návrhy na opravy nemovitého majetku a investice, pro přímou úhradu ze
strany zřizovatele, které bude odbor správy majetku, kultury a rozvoje města vyhodnocovat a
případně uplatňovat do rozpočtu města na rok 2016.
V komentáři rovněž uveďte případné nároky dotací na investice z rozpočtu zřizovatele.
Návrh rozpočtu na rok 2016 za Vaši příspěvkovou organizaci očekáváme v termínu nejpozději
do 3. srpna 2015, a to v písemné i mailové podobě, který předložte finančnímu odboru.
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