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NÁZEV: 

Použití příspěvku na provoz z roku 2017 jako záloha na rok 2018 

 

ANOTACE: 

Žádost o schválení zálohy z příspěvku zřizovatele pro rok 2018. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje použití příspěvku na provoz PO v roce 2017 ve výši 900 
tis. Kč jako zálohu příspěvku zřizovatele na provoz PO v roce 2018. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou  

Předkládá: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
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Název materiálu: Použití příspěvku na provoz z roku 2017 jako záloha na rok 2018 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 0 

 
 
Popis 
Žádám o schválení použití části příspěvku zřizovatele na provoz PO Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou v roce 2017 ve výši 900 tis. Kč jako zálohu příspěvku zřizovatele na provoz PO 
v roce 2018. O zálohu žádáme z důvodů uvedených v rozpočtovém opatření č. 2/2017 a 
vzhledem k termínu vyplácení dotací na provoz organizace z Kraje Vysočina nejdříve v měsíci 
březnu. Záloha ve výši 900 tis. Kč bude sloužit k překlenutí tohoto období a bude použita 
k pokrytí nákladů na běžný provoz organizace. Opatřením nedojde k navýšení rozpočtu 
organizace pro rok 2018. 
 
 
Geneze případu: 
• 9. 10. 2017, RM č. 74 usn. čj. 1244/2017/POSSM - Rada města schvaluje rozpočet 

organizace na rok 2018. 
 

 
Návrh řešení  
• Schválit předložený materiál. 

 

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje použití příspěvku na provoz PO v roce 2017 ve výši  
         900 tis. Kč jako zálohu příspěvku zřizovatele na provoz PO v roce 2018. 

• Rada města po projednání neschvaluje použití příspěvku na provoz PO v roce 2017 ve  
         výši 900 tis. Kč jako zálohu příspěvku zřizovatele na provoz PO v roce 2018. 
 
Doporučení předkladatele 
ředitel PO doporučuje schválit zálohu z příspěvku zřizovatele na běžný provoz PO. 
 
 
 

Stanoviska 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení. 
Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 
Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění. 
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