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NÁZEV: 
 

Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z RF 

 

ANOTACE: 
 

Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic. 

Uložení odvodu z fondu investic. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
I. Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

převod finančních prostředků z rezervního fondu (413) ve výši 845 000 Kč do fondu 

investic.  

II. Rada města Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ukládá odvod z fondu 

investic ve výši 1 463 295 Kč do rozpočtu zřizovatele.   
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Zpracoval: 

Ing. Dominika Paulová 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

 



Název materiálu:  Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z RF 
 
Počet stran: 2 
 
 
 
Popis 
I. Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 žádá o udělení souhlasu s převodem finančních 
prostředků z rezervního fondu (413) ve výši 845 000 Kč do fondu investic.  
II. Z důvodu potřeby použití těchto prostředků na úhradu zvýšených mzdových nákladů navrhuje 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 radě města uložit příspěvkové organizaci odvod 
z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 463 295 Kč.  
Následně navrhuje příspěvková organizace radě města navýšit o tuto částku příspěvek na provoz 
na pokrytí zvýšených mzdových nákladů, které vznikly na základě rozhodnutí soudu ve věci 
pracovněprávního sporu s Ing. Hanou Humpolíkovou.   
 
  
 
Dopad do rozpočtu města 
Tato informace má dopad do rozpočtu města. 
 
 
 
Geneze případu 

 RM 67, č. 1092/2017/MST, dne 22.5.2017 – Vyžádání informací od Základní školy Žďár 

nad Sázavou, Švermova 4 

 ZM 10, dne 6.2.2020 - Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár n. S., 

Švermova 4 

 RM 36, č. 569/2020/4.ZŠ, dne 24.2.2020 – Sdělení informace o stavu soudního jednání 

Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 

 
Návrh řešení 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 převede prostředky rezervního fondu ve výši 
845 000 Kč do fondu investic. 
Základní škola navrhuje radě města uložit příspěvkové organizaci odvod z fondu investic ve výši 
1 463 295 Kč do rozpočtu zřizovatele.   
Následně navrhuje příspěvková organizace radě města navýšit o tuto částku příspěvek na provoz 
na pokrytí zvýšených mzdových nákladů. 
 
 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme Radě města schválit převod prostředků Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 
4 z rezervního fondu do fondu investic. 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 navrhuje Radě města uložit příspěvkové organizaci 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 odvod z FI do rozpočtu města. Zřizovatel následně 
navýší o tuto částku příspěvek na provoz na pokrytí mzdových nákladů.    

 
 
Stanoviska  
Situace byla s místostarostou, vedoucí finančního odboru, vedoucí oddělení finanční kontroly a 
interního auditu a vedoucím odboru školství, kultury, sportu a marketingu projednána.  
 


