
Zápis č. 7 z  jednání Finančního výboru Města Buštěhrad 

konaného dne 30. 11. 2015 
 

Přítomni: Linda Libertinová, ing. Jitka Menclová, ing. Luděk Zámyslický. 

 

Omluveni: ing. Jiří Janouškovec, Jiří Kratochvíl. 

 

Jednání FV začalo v 17.30 hodin. 

 

 

Program: 

1. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2016 pro příspěvkové organizace 

 

Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. 

Pro: 3   Zdržel se: 0   Proti: 0 
 

 

1. Žádosti o příspěvky z rozpočtu města na rok 2016 od příspěvkových organizací 
 

FV projednal žádosti příspěvkových organizací (DPS Buštěhrad, ZUŠ Buštěhrad a ZŠ a MŠ 

Buštěhrad) pro rok 2016. K dispozici měl výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty všech PO 

k 30. 9. 2015. U všech bylo přihlíženo k hospodářskému výsledku z roku 2014 (zastupitelé na 

svém zasedání dne 24. 6. 2015 schválili převod HV z roku 2014 do fondů a rezervních fondů 

PO). FV vycházel i z výsledku hospodaření k 30. 9. 2015, i když je FV známo, že tyto částky 

nejsou konečné. U všech PO FV ponížil navrhované příspěvky o částky na odpisy, které  

uvádějí ve výdajích. PO, kromě ZUŠ Buštěhrad totiž žádají o příspěvky na nákup jak 

drobného majetku, tak i investičního. 

 

U DPS Buštěhrad FV doporučuje přidělit příspěvek ve výši 1.200.000,- Kč, tak jak je 

uvedeno v návrhu rozpočtu na rok 2016. FV doporučuje na investice (nákup auta) v roce 2016 

využít finančních prostředků z rezervních fondů. 

 

U ZUŠ Buštěhrad FV navrhuje přidělit příspěvek ve výši 250.000,- Kč, tak jak je uvedeno 

v návrhu rozpočtu na rok 2016 s tím, že odměny za koncerty pořádané ZUŠ si budou hradit ze 

svých finančních prostředků a nebude je hradit město, tak, jak bylo uvedeno v loňském roce. 

Dále FV doporučuje, aby ZUŠ začala čerpat z fondů odměn, fondu reprodukce majetku 

(investičního fondu) a z rezervního fondu. 

 

U ZŠ a MŠ Buštěhrad FV doporučuje přidělit z rozpočtu města příspěvek ve výši 2.900.000,- 

Kč a čerpat na investice částku 200.000,- ze svých rezervních fondů. Je nutné přihlížet 

k tomu, že město v roce 2016 bude investovat nemalou částku ze svého rozpočtu do rozšíření 

kapacity ZŠ. U vybavení nově vzniklých tříd navrhuje FV zastupitelstvu, aby vytvořilo 

případnou rezervu v městském rozpočtu například z HV PO za rok 2015. 

 

 

 

 



Tabulka fondů a stavů na účtu k 30. 9. 2015 příspěvkových organizacích města 

Číslo a název fondu DPS Buštěhrad ZŠ a MŠ 

Buštěhrad 

ZUŠ 

Buštěhrad 

411 – Fond odměn 33.317,00 49.707,00 583.286,00 

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb 58.425,00 91.912,50 22.551,11 

413 – Rezervní fond tvořený ze 

zlepš.výsl.hospodař. 

220.865,00 280.029,37 698.461,95 

414 – Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 154.245,71 0,00 

416 – Fond reprodukce majetku, invest.fond 687.039,00 149.034,53 548.059,90 

241 – Běžný účet    

243 – Běžný účet FKSP    

261 - Pokladna    

 

Tabulka HV roku 2014 a 2015 

HV rok  DPS 

Buštěhrad 

ZŠ a MŠ 

Buštěhrad 

ZUŠ 

Buštěhrad 

2014 – ponecháno 

PO 

87.501,- 445.307,11 181.277,39 

2015 k 30.9.2015- 

není konečný 

247.025,- 182.297,40 452.793,23 

 

Jednání FV skončilo v 18.30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání č. 7 Finančního výboru Města Buštěhrad 

konaného dne 30. 11. 2015 

A. Finanční výbor schvaluje: 

1. Program jednání FV. 

B. Finanční výbor doporučuje: 

1. Přidělit DPS Buštěhrad z rozpočtu města částku 1.200.000,- a na investice (nákup 

auta) v roce 2016 využít finančních prostředků z rezervních fondů. 

2. Přidělit ZUŠ Buštěhrad přidělit příspěvek ve výši 250.000,- Kč a odměny za koncerty 

pořádané ZUŠ si budou hradit ze svých finančních prostředků.  

3. Aby ZUŠ Buštěhrad začala čerpat z fondů odměn, fondu reprodukce majetku 

(investičního fondu) a z rezervního fondu. 

4. ZŠ a MŠ Buštěhrad přidělit z rozpočtu města příspěvek ve výši 2.900.000,- Kč a 

čerpat na investice částku 200.000,- ze svých rezervních fondů. 

5. U vybavení nově vzniklých tříd ZŠ Buštěhrad, aby zastupitelstvo města vytvořilo 

případnou rezervu v městském rozpočtu například z HV PO za rok 2015 

Zápis  zpracovala  předsedkyně  Finančního  výboru  Města Buštěhrad Linda Libertinová  dne 

30. 11. 2015. 

 

 

……………………………………… 

 


