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Žádost o souhlas s použitím rezervního fondu  
MŠ Kytička Milevsko 

 

 

 Důvodová zpráva 

V souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez dalšího požadavku na rozpočtové finanční prostředky 
města Milevska, žádá Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, svého zřizovatele o 
souhlas s použitím rezervního fondu v celkové výši 30.000,00 Kč k účelovému posílení investičního 
fondu ke krytí nákladů na zastínění 2 pískovišť v areálu, který má zřizovatelem svěřen k hospodaření.    
 
Usnesením RMM č. 474/18 ze dne 17.12.2018 byl schválen plán výnosů a nákladů zřízené 
příspěvkové organizace na účetní období r. 2019. Účelové využití investičního fondu na zastínění 
pískoviště stanoveno v celkové výši 100.000,00 Kč.  
 
Z důvodu následně zjištěného havarijního stavu i 2. pískoviště, do předmětu provedeného 
poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu bylo zařazeno zastínění obou pískovišť 
v areálu MŠ Kytička Milevsko. Zadavatel vycházel i z předpokladu možné úspory veřejných finančních 
prostředků za dopravu materiálu a zaměstnanců, oproti  realizaci dvou nezbytných samostatných 
zakázek v různém časovém období.  Na základě protokolárního vyhodnocení doručených nabídek 
potencionálních zhotovitelů byla k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vybraná firma Hřiště Pod 
Skalou, s.r.o., se sídlem Chlaponice 34, 397 01 Písek, IČ: 28088005, za nabídkovou cenou 129.908,02 
Kč s DPH. Protokolární předání dokončeného díla objednateli zhotovitelem je předpokládáno 
v průběhu měsíce června 2019.  
 
K zajištění plného finančního krytí smlouvy o dílo se zhotovitelem Hřiště Pod Skálou, s.r.o., IČ: 
28088005, jejíž účinnost je dále i podmíněna zveřejněním v registru smluv, žádá příspěvková 
organizace svého zřizovatele o souhlas s účelovým posílením investičního fondu ve výši nezbytného 
rozdílu ze svého rezervního fondu   a schválení upraveného plánu výnosů a nákladů na r. 2019. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 

 

JUDr. Jiří Hradil……………………., 17.04.2019 

 

 

 

 
 
 

 


