
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 12 

 DNE: 8.4.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 185/2019/4.ZŠ 

 

NÁZEV: 
 

Žádost o prominutí uloženého odvodu 
 
 

ANOTACE: 
 

 Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4 z důvodu zamezení tvrdosti.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

 Rada města po projednání promíjí uložený odvod za porušení rozpočtové kázně Základní 

škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do rozpočtu města z důvodu zamezení tvrdosti  

 

 

  

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

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

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Dominika Paulová 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 



Název materiálu: Žádost o prominutí uloženého odvodu 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Na základě Usnesení RM č. 106/2019/oFKIA ze dne 11.2.2019 žádá příspěvková organizace 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  o snížení nebo prominutí uloženého odvodu 
finančních prostředků ve výši 28.400,- Kč za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města podle § 
28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z důvodu zamezení 
tvrdosti. Organizace zakoupila poukázky na odběr vitamínových přípravků pro své zaměstnance. 
Toto plnění tedy bylo poskytnuto nepeněžní formou a na jméno organizace dle § 4 vyhlášky 
č.114/2002 Sb. Organizace předpokládala, že je nákup vitamínových prostředků tímto dostatečně 
prokázán.  
 

 
 
Geneze případu 

 Usnesení RM č. 106/2019/oFKIA  

 
 
Návrh řešení 

 RM promíjí uložený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 28 400 Kč do rozpočtu 

města 

 RM promíjí uložený odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města v poměrné 

výši 

 
 

 
Doporučení předkladatele 

 Rozhodnout o žádosti ředitele školy. 

 
 
Stanoviska  
Místostarosta souhlasí s podáním žádosti o prominutí.  
Oddělení školství a mládeže a sportu souhlasí s podáním žádosti o prominutí.  
Finanční odbor bere na vědomí. 
 
  


