DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozpočtové opatření pro městské obvody na zajištění prodloužení provozní doby
v mateřských školách od 16.00 hodin do 16.30 hodin v období leden-prosinec 2019.
2. Konstatování současného stavu a jeho anal ýza
Na základě požadavků jednotlivých městských obvodů byly v roce 2016, 2017 a 2018
poskytnuty z rezervy OŠMT finanční prostředky pro mateřské školy na prodloužení
provozní doby od 16.00 hod. do 16.30 hod.
Pro rok 2019 byl s jednotlivými obvody opět projednán zájem o prodloužení provozní
doby v mateřských školách a na základě požadavků obvodů na počet mateřských škol
předkládá OŠMT rozpočtové opatření spočívající v účelovém převodu finančních
prostředků do rozpočtu jednotlivých obvodů s určením pro požadované mateřské školy
na prodloužení provozní doby od 16.00 hod. do 16.30 hod. v období leden – prosinec
2019 (pouze s 1 prázdninovým měsícem). Finanční prostředky budou poskytnuty opět
z rozpočtu OŠMT - rezervy na prodloužení provozní doby v MŠ.
Výše finančních prostředků pro jednotlivé mateřské školy byla stanovena následovně:
Výchozím stavem byla částka 2 653 tis. Kč (rezerva OŠMT určená k dokrytí výdajů
souvisejících s prodloužením provozní doby mateřských škol) a počet dětí. Vzhledem ke
skutečnosti, že pro rok 2019 je počítáno s prodloužením provozní doby po dobu 11
měsíců v roce (pouze s 1 prázdninovým měsícem), byl průměrný měsíční výdaj vypočten
jako podíl celkové částky 2 653 tis. Kč a 11 měsíců. Částka pro rozdělení v roce 2019
tedy činí 2 411 tis. Kč. V dalším kroku byl proveden výpočet průměrného výdaje na
jedno dítě v rámci všech MŠ (647 Kč) a následně byl tento průměr vynásoben počtem
dětí v jednotlivých MŠ v obvodech. Městské obvody obdrží celkovou částku pro všechny
MŠ v obvodu, ve kterých bude prodloužena provozní doba. Rozdělení konkrétních částek
na jednotlivé MŠ je v kompetenci městských obvodů podle skutečných potřeb
mateřských škol. Finanční prostředky mohou být použity pouze na platy a náklady s nimi
související a podléhají finančnímu vypořádání.
OŠMT předpokládá poskytnutí služby prodloužení provozní doby mateřských škol ve
vazbě na zájem rodičů. Spuštění prodloužené provozní doby je plně v kompetenci
ředitelky MŠ, proto musí pouze ředitelka MŠ garantovat plné organizační zajištění a
teprve poté může být systém realizován. Rovněž, pokud bude ředitelce školy, zajišťující
prodloužený provoz, známo, že v konkrétní den nikdo z rodičů nebude službu využívat,
je v její kompetenci ji v tento den neposkytnout a nečerpat tak finanční prostředky.
Vyúčtování tohoto prodlouženého provozu bude koncipováno tak, aby bylo možné
prokázat oprávněnost čerpání finančních prostředků pouze ve vazbě na přítomnost dětí
v MŠ v prodloužené provozní době.
3. Předpokládaný cílový stav
Rozpočtovým opatřením pro městské obvody zajistit účelové zvýšení provozních
příspěvků dotčených mateřských škol na příspěvek na krytí zvýšených nákladů
v souvislosti se zajištěním prodloužení provozní doby v období leden – prosinec 2019
(pouze s 1 prázdninovým měsícem) od 16.00 hodin do 16.30 hodin.

4. Navrhované varianty řešení
Rada města Plzně navrhuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření:
Subjekt

Ukazatel

Operace

Odbor školství,
mládeže a
tělovýchovy

Provozní výdaje ostatní provozní
výdaje

Snížení

Částka
v tis.
Kč
2 411

Odbor financování a Převody MMPxMO
rozpočtu
ostatní (-)

Zvýšení

842

Subjekt

Operace

Odbor financování a Převody MMPxMO
rozpočtu
ostatní (-)

Zvýšení

Částka
v tis.
Kč
191

Odbor financování a Převody MMPxMO
rozpočtu
ostatní (-)

Zvýšení

824

Ukazatel

Závazný účel
Účelový převod do
rozpočtu MO Plzeň 1,
2, 3, 4, 6 na příspěvek
na krytí nákladů
souvisejících s
prodloužením provozní
doby všech mateřských
škol v obvodu od 16.00
hodin do 16.30 hodin v
období leden-prosinec
2019 (pouze s 1
prázdninovým
měsícem)
Účelový převod do
rozpočtu MO Plzeň 1
na příspěvek na krytí
nákladů souvisejících s
prodloužením provozní
doby všech mateřských
škol v obvodu od 16.00
hodin do 16.30 hodin v
období leden-prosinec
2019 (pouze s 1
prázdninovým
měsícem)
Závazný účel
Účelový převod do
rozpočtu MO Plzeň 2
na příspěvek na krytí
nákladů souvisejících s
prodloužením provozní
doby 17. MŠ, 25. MŠ a
51. MŠ od 16.00 hodin
do 16.30 hodin v
období leden-prosinec
2019 (pouze s 1
prázdninovým
měsícem)
Účelový převod do
rozpočtu MO Plzeň 3
na příspěvek na krytí
nákladů souvisejících s
prodloužením provozní

Odbor financování a Převody MMPxMO
rozpočtu
ostatní (-)

Zvýšení

494

Odbor financování a Převody MMPxMO
rozpočtu
ostatní (-)

Zvýšení

60

doby všech mateřských
škol v obvodu od 16.00
hodin do 16.30 hodin v
období leden-prosinec
2019 (pouze s 1
prázdninovým
měsícem)
Účelový převod do
rozpočtu MO Plzeň 4
na příspěvek na krytí
nákladů souvisejících s
prodloužením provozní
doby mateřských škol
v obvodu s výjimkou
33. MŠ od 16.00 hodin
do 16.30 hodin v
období leden-prosinec
2019 (pouze s 1
prázdninovým
měsícem)
Účelový převod do
rozpočtu MO Plzeň 6
na příspěvek na krytí
nákladů souvisejících s
prodloužením provozní
doby mateřské školy od
16.00 hodin do 16.30
hodin v období ledenprosinec 2019 (pouze s
1 prázdninovým
měsícem)

Finanční prostředky mohou být použity pouze na platy a náklady s nimi související a všechny
převody podléhají finančnímu vypořádání.
5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu 4.

6. Finan ční nároky řešení a mož nosti finančního krytí (včetně všech
následných napříkl ad provozních nákl adů)
Navrhované řešení neklade žádné nové nároky na rozpočet města. Rozpočtové opatření
bude kryto z provozních výdajů (ostatní provozní výdaje) schváleného rozpočtu OŠMT.
7. Návrh ter mínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.

8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která s
tí mto návrh em souvisí
Usnesení RMP č. 757 ze dne 25. 6. 2015 – schválení záměru prodloužit provozní dobu ve
zkušebním provozu
Usnesení RMP č. 887 ze dne 13. 8. 2015 – souhlas s rozpočtovým opatřením pro městské
obvody na zajištění zkušebního prodlouženého provozu MŠ
Usnesení ZMP č. 435 ze dne 3. 9. 2015 – schválení rozpočtového opatření pro městské
obvody na zajištění zkušebního prodlouženého provozu MŠ
Usnesení RMP č. 182 ze dne 18. 2. 2016 – souhlas s rozpočtovým opatřením pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2016
Usnesení ZMP č. 62 ze dne 3. 3. 2016 – schválení rozpočtového opatření pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2016
Usnesení RMP č. 379 ze dne 21. 4. 2016 - souhlas s rozpočtovým opatřením pro MO
Plzeň 2 na zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2016
Usnesení ZMP č. 250 ze dne 19. 5. 2016 - schválení rozpočtového opatření pro MO
Plzeň 2 na zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2016
Usnesení RMP č. 40 ze dne 19. 1. 2017 - souhlas s rozpočtovým opatřením pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2017
Usnesení ZMP č. 19 ze dne 2. 2. 2017 - schválení rozpočtového opatření pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2017
Usnesení RMP č. 46 ze dne 18. 1. 2018 - souhlas s rozpočtovým opatřením pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2018
Usnesení ZMP č. 30 ze dne 25. 1. 2018 - schválení rozpočtového opatření pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2018
Usnesení RMP č. 65 ze dne 21. 21. 2019 – souhlas s rozpočtovým opatřením pro MO na
zajištění prodlouženého provozu v MŠ v roce 2019
9. Závazky či pohledávky vůči mě stu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.

