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Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo



s ch v a ľ u j e

1. Navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške  13 500,00 € pre  ZŠ s MŠ Sibírska na zariadenie dvoch tried materskej školy Pionierska, a to: 
-  skriňová zostava na spanie - 2 ks, spolu 6 000,00 € s DPH,
-  zostava šatňových skriniek – 2 ks, spolu 3 500,00 € s DPH,  
-  zostava  bezpečnostných  krytov na radiátory, suma 4 000,00 € s DPH

2.  Navýšenie kapitálových príjmov vo výške  13 500,00 € zapojením rezervného fondu na stanovený účel

3. Presun v časti bežných výdavkov  z programov:
a) vo výške 5 000,00 € z programu ÚŠF a VO – všeobecné služby:
    Funkčná klasifikácia 01116, Ekonomická klasifikácia 637004 – Všeobecné služby, Kód zdroja 41,    Program 1.1.5, Hospodárske stredisko  0028,
b)  vo výške 3 000,00 € z programu Prieskumy, rozbory  a monitoring – prieskum na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia: 
     Funkčná klasifikácia 0560, Ekonomická klasifikácia 637011- Štúdie, expertízy, posudky, Analytika 003, Kód zdroja 41,    Program 5.3.3, Hospodárske stredisko  0252,
c)  vo výške 1 500,00 € z programu Kultúra  
     Funkčná klasifikácia 08209, Ekonomická klasifikácia 637002 –Konkurzy a súťaže,  Kód zdroja 41,    Program 7.5, Hospodárske stredisko  0060

spolu vo výške: 9 500,00 € 

na obstaranie zariadenia pre ZŠ s MŠ Sibírska - Materskú školu Pionierska, a to:
Skriňová zostava do herne – 1 ks, v   sume  500,00 € s DPH,
Nákup detských stolov (6 kusov) a stoličiek (45 kusov), v  sume 2 000,00 € s DPH,
                  3.    Hračky v sume  2 000,00 € s DPH,
                  4.    Výtvarný materiál v  sume  1 000,00 € s DPH
                  5.    Textil (koberce ) v  sume  1 000,00 € s DPH
                  6.    Zariadenie do školskej jedálne (taniere, príbory, poháre, šálky, hrnce,...) v sume  3 000,00 €   s DPH


bez pripomienok
     
     -     s pripomienkami



Dôvodová správa


          Mestská časť zriadila v priestoroch predtým prevádzkovanej súkromnej materskej školy na Pionierskej ulici  novú Materskú školu pri Základnej škole Sibírska. 
Uvedená materská škola bude slúžiť hlavne deťom našej mestskej časti v predškolskom veku. 
           Nové triedy, ktoré boli zriadené na tento účel, je potrebné zariadiť v súlade s potrebami detí a tiež v súlade platnou legislatívou. Pre potreby detí je nutné vybudovať zariadenie tried tak, aby tu  deti mohli využívať priestory na hranie, ale i odpočinok.

           Z tohto dôvodu je potrebné zariadiť triedy nábytkom, ale i ďalšími pre prevádzku škôlky potrebnými vecami.   

            Podľa špecifikácie vecí, potrebných pre prevádzku škôlky a predbežného zisťovania, aké finančné výdavky s tým budú približne súvisieť, zrejme na zariadenie škôlky bude potrebné zabezpečiť čiastočne kapitálové a čiastočne bežné výdavky, a to na tieto položky:

A. Kapitálové výdavky
             1. Skriňová zostava na spanie - 2 ks, v predpokladanej  sume 3 000 €/kus s DPH, t.j. spolu 6 000 € s DPH
             2. Zostava šatňových skriniek – 2 ks, v predpokladanej  sume 1 750 €/kus s DPH, t.j. spolu  3 500 € s DPH
            Spolu vybavenie nábytkom sa predpokladá vo výške 9 500,00 €  s DPH.

              3. Zostava  bezpečnostných  krytov na radiátory – výroba a montáž na základe predpisu hygieny (inak nevystaví hygienička súhlas s prevádzkou škôlky), z dôvodu ochrany detí pred popálením, resp. iným zranením, v predpokladanej  sume 4 000,00 € s DPH.
              
Kapitálové výdavky spolu: 13 500 € s DPH.

B. Bežné výdavky
             Požiadavka na bežné výdavky s cieľom zabezpečenia riadnej  bezproblémovej  prevádzky škôlky obsahuje tieto položky:
Skriňová zostava do herne, v predpokladanej  sume do 500,00 € s DPH,
Nákup detských stolov (6 kusov) a stoličiek (45 kusov), v predpokladanej  v sume 2 000,00 € s DPH,
  3.    Hračky v predpokladanej sume  2 000,00 € s DPH,
              4.   Výtvarný materiál v predpokladanej sume  1 000,00 € s DPH
              5.   Textil (koberce ) v predpokladanej sume  1 000,00 € s DPH
              6.   Zariadenie do školskej jedálne (taniere, príbory, poháre, šálky, hrnce,...)           v predpokladanej sume  3 000,00 € s DPH

Bežné výdavky spolu: 9 500,00 € s DPH.













