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V Břeclavi 24.11. 2011

Věc: žádost o schválení nové vvše mzdového limitu pro r. 2011 ve vvši 30 400 tis. Kč

Vážený pane vedoucí,
pro r. 2011 nám byl schválen rozpočet se závazným ukazatelem - mzdovým limitem ve výši 30 000,tis. Kč. Tento mzdový limit nám v roce 2011 pokryje mzdové náklady na zaměstnance ve stejné výši
jako v roce 2010 a nejsou rezervy pro vyplacení odměn zaměstnancům. S ohledem na velmi nízký
platový průměr zaměstnanců zejména v přímé péči tj. pracovníků sociální péče, který činí 15 400 Kč
hr. měsíčně by organizace chtěla vyplatit i odměny. Z těchto důvodů žádáme o úpravu mzdového
limitu na výši 30 400 tis, Kč. Zvýšené náklady na mzdy bude organizace hradit z vlastních prostředků.
Obracíme se na Vás s žádostí o projednání a schválení návrhu na zvýšení mzdového limitu o 400 tis.
Kč v radě města.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Mgr. Botková Dana
ředitelka DS

Na vědomí:
ing. Ladislav Vašíček
Ved.ekonomického odboru
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V Břeclavi 23. 11.2011

Věc: žádost o změnu rozpočtu pro r. 2011

Vážený pane,
pro rok 2011 byl naší organizaci schválen příspěvek města na provoz ve výši 8 200 tis. Kč.
V průběhu roku jsme žádali MPSV o navýšení dotace na provoz sociální služby domov se
zvláštním režimem a tuto dotaci se nám podařilo získat. Po provedení rozboru hospodaření
organizace navrhujeme snížení příspěvku zřizovatele pro r. 2011 o 2 000 tis. Kč tj. úpravu
výše příspěvku zřizovatele pro rok 2011 na částku 6 200 tis. Kč. Obracím se tímto na Vás
s žádostí o projednání této změny v radě Města.
S pozdravem

Mgr. Botková Dana
ředitelka DS Břeclav

Na vědomí:
Ing. Ladislav Vašíček
ved.ekonomického odboru
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