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NÁVRH UZNESENIA




Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:


1. Kapitálové výdavky  pre ZŠ s MŠ Cádrova 23, Bratislava:

položka
prostriedok
počet
cena s  DPH






1
elektrická pec pre školskú kuchyňu 
1ks  
2 800 €

2
poplašný systém narušenia (alarm)
1ks
6 700 €





3
čistiaci stroj
1ks
2 000 €





                                                                          výdavky celkom s DPH 20% :        11 500 €








2. Zapojenie Rezervného fondu vo výške 11 500 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
	
	


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami
























DÔVODOVÁ  SPRÁVA




	Obsahom predkladaného materiálu je návrh a požiadavka na schválenie  čerpania  kapitálových výdavkov  pre Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava na obstaranie:
	elektrickej pece pre školskú kuchyňu,
	zavedenie poplašného systému narušenia (alarmu) do všetkých piatich budov na Cádrovej ulici,
	zakúpenie čistiaceho stroja na umývanie telocvične.


	     Materiál bol spracovaný po dohode s kompetentnými pracovníkmi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Šetrením finančných prostriedkov počas roku 2013 za účelom zabezpečiť v roku 2014 uvedené potrebné zariadenia pre Základnú školu s materskou školou na Cádrovej ulici, ktoré nebolo možné  obstarať počas roku 2013, si škola pripravila predpoklad, že v roku 2014 jej budú schválené finančné prostriedky na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške odpovedajúcej výške ušetrených finančných prostriedkov počas roku 2013. 

 To znamená, že vzhľadom na skutočnosť, že v decembri roku 2013 odviedla ZŠ s MŠ Cádrova finančné prostriedky na účet zriaďovateľa s cieľom ich efektívneho a účelného využitia  na uvedený účel v roku 2014, prakticky  vo výške, ktorú žiada na zabezpečenie potrebných  kapitálových výdavkov,  predkladá  sa tento materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva s návrhom na schválenie nákupu  uvedených dvoch zariadení a zavedenie poplašného systému (alarmu) na všetkých budovách školy.
    
            Nákupom elektrickej pece sa zabezpečí plynulý chod školskej jedálne a príprava jedál. Súčasná elektrická pec je v nevyhovujúcom stave a často sa kazí. Náklady na jej opravu sú vysoké a jej oprava je neefektívna.

Zakúpením stroja na umývanie podlahy sa skvalitní čistota a zároveň zefektívnia náklady školy na upratovanie.

Zavedením poplašného systému narušenia (alarmu) do všetkých piatich budov na Cádrovej ulici sa zabezpečí  lepšia ochrana majetku, ktorý má škola  zverený v správe.





