Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov, IČ 00275751
Vnitřní směrnice č. 32.

Stanovení výše příspěvku pro organizaci:
Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála – Doubravice, příspěvková organizace
I.
Úvod
Předmětem směrnice je stanovení výše příspěvku z rozpočtu obce Hrubá Skála Základní škole a
Mateřské škole Hrubá Skála – Doubravice, příspěvkové organizaci pro rok 2017.
II.
Druh a výše příspěvku
1) Příspěvek na činnost v celkové výši …………………………………………..……... 476.000,-- Kč.
Z toho položky podléhající vyúčtování:
a) Příspěvek na úhradu energií ve výši ………………………………………. 253.000,-- Kč
b) Příspěvek na opravy a údržbu ve výši …………………………………….. 20.000,-- Kč
c) Příspěvek na polici pro ŠJ, mrazák pro ŠJ, žaluzie pro ŠD……….… 32.000,-- Kč
Z toho položky nepodléhající vyúčtování:
d) Příspěvek na zbývající položky rozpočtu ve výši ……………………. 171.000,-- Kč
2) Nájemné v celkové výši ……………………………………………………………………. 147.840,-- Kč
3) Odpisy ve výši …………………………………………………………………………………… 12.120,-- Kč
III.
Způsob a termín poskytnutí příspěvků
Příspěvek na činnost bude příspěvkové organizaci poskytován převodem na její účet následovně:
1) V březnu 2017 ve výši ………………… 100.000,-- Kč
2) V dubnu 2017 ve výši ……………...... 150.000,-- Kč
3) V září 2017 ve výši .……………………. 150.000,-- Kč
4) V listopadu ve výši ….………………… 76.000,-- Kč
Příspěvky na nájemné a odpisy budou příspěvkové organizaci poskytnuty převodem na její účet
v celkové částce 159.960,-- Kč v listopadu 2017.
IV.
Způsob úhrady
Příspěvek je hrazen z rozpočtu obce.

V.
Vyúčtování
1) Vyúčtování příspěvku bude prováděno průběžně. Celkové vyúčtování bude předloženo
Obecnímu úřadu Hrubá Skála do 10.2.2018.
2) Nevyčerpané finanční prostředky podléhající vyúčtování, uvedené v části II., bod 1), písm. a),
b), c), budou vráceny na účet obce Hrubá Skála do 25.2.2018.
Číslo účtu obce: 1263081329/0800.
VI.
Závěr
Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem obce Hrubá Skála.

V Hrubé Skále dne 7.4.2017

------------------------------------Místostarosta obce

---------------------------------------starostka obce

Směrnici schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. ……./2017 ze dne 6.4.2017

