
NÁvRH RozpočTu pŘíspĚvrovÉ oRcnlvlzRcr

Název p íspěvkové organizace l Základní škola a Mate ská škola Čelechovicena Hané
2027Rok:

rrÝruosy - dle syntetick c tičtrj platné'ričtové osnovy
vÝttosy podle zdroje financování

Komentá

Položka

HIavní činnost CEIKEM
vKč

Dotace (MŠMT, KUoK, jiné
proiektv) x

Vlastní v nosy (stravné,
družina, mš,...)

Dofinancování p ipadající
na z izovatele (p íspěvek,

čeloVé dotace,...) **

301, 602 - V,inosy z prodeje Vlastních v,irobk a

sIužeb 1 200 00C

503-VÝnosvzpronáimu
504 - V\i nosy z prodaného zboží

509 - ostatní V,ínosy z V|astních V,íkonťl

44 - V,í,nosv z prodeie materiálu

541,642 - Smluvní a jiné sankce

643 - V nosy z vy azenr/ch pohledávek

644-647 -v(rnosv z prodeie DM a mat.

648 - Čerpání fondri

649 - ostatní V\i nosy z činnosti

66x - Finanční vrl,nosy

671,672 - Vti nosy z transferťl 19 620 00C 17 980 00C 1 640 000
CELKEM VÝNOSY 20 820 000 17 980 000 1 200 00c 1 640 000

NÁKLADY- dle sYnteticklíc tičt platné ričtové osnow
NÁKLADY podle zdroje financování

Komentá

Položka vKč
Dotace (MŠMT, KUoK, jiné

proiektv}
Vlastní v nosy (stravné,

družina, mš,,..)

Dofinancování p ipadající
na z izovatele (p íspěvek,

čelové dotace,,,.} **

501 - Spot eba materiálu 1 400 000 20 00C 1 000 000 380 00C
díobn\i majetek do 500, čístící prost edky,

lygienické pot eby, kancelá sk\i materiál,
502, 503 - Spot eba energie, jiné

neskladovatelné dodáVkV
320 00c 120 00( 200 00(

5U4 - Prodane Zbozl

506, 507, 516 508 - Aktivace DM, oM,
vnitropodnikou,ch služeb, změna stavu zásob

11-opravyaudržování J)U UUL 350 000

podlahy oddělení družiny, sborovna 1. stupeň,
renovace dve í nová budova, oprava vytr\iny -

počítáčová učebna, malování

12 - cestovné 40 00C 20 000 Lyža skr vricvikov, kurz, učitelé exkurze, DVPP

513 - Náklady na reprezentaci 2 ,1:
3 232

518 _ ostatní služby 70 000 380 ooc

vodné, stočné, revize, zpracování mezd, čištění
lapolu, opravy za ízení (pc, kuchyně...), www
stránky, telefony, iformační

21 - Mzdové nákladv :] , :..'.', 730321,8J L303228t 0I
524 - Zákonné sociální poiištění 439L67z 439L672 OI

1 200 00(

60 00(

450 00(



531-, 532 a 538 Daň silniční, ostatní daně a

555, 556 - Tvorba a z čtování rezerv a

558 - Náklady z drobného majetku
materiá| nad 500 s dobou požitelnosti de|ší než 1
rok - počítače, knihy, vysavač pro mokré vysávání
MŠ, vybavení kuchyně, žákovské žldIe, lavice...

Lege n da
x Sloupec dotace by měl zahrnovat dotace pilipadající na rozpočtované období (nezahrnuje prost edky od z izovate|e)
**Dofinancovánípedstavuječástkupotebnounadofinancovánízestranyzizovate|etj.jednáseorozdí|celkov 

chrozpočtovanr/chnáklaclťl
sníŽenrj'ch o v|astní vrj,nosy, dotace, Tato část se navyšuje o čelově poskytnuté provozní p íspěvky od z izovatele na konkrétní akce

Rozpis prost edkťl poskvtnut\ich z izovatelem:

Místo: Čelechovice na Hané
DatUm VyhotoVení: 26.7o.2o2o

Zpracova|: Mgr. Tomáš Dosedě|

b lt tičtovóno do lF

kontrola do nu|y

Pozn. provozní p íspěvek na provoz o stejně tok ť!čelové pros edky se evidují v učetnictví p íspěvkové orgonizoce
odděle ně

525 1iné sociální noiištóní

527 - Zákonné sociální nákladv 326a4,, 32604] lákonné pojištění odpovědnosti

541, Srr]|uvní ookutv
543 - Darv

547,Mankaaškodv
54ží- lVorbatondal
54g - ostatní nákladv 7 činno ii
551 - Odoisv dlouhodobého maietku 6576í 66 7^,
i44 q\7 Eq? qq/ _ pr^.lrn\? mai . nN/

42a.a0( 100 00( 80 00( 24ooo(

56x - Finanční nákladv
i7x - pockrrinrrté irancfprrr

;91 - DPPo
]95 Dodatečné odvodv DPPO
:ELKEM NAKLADY 20 82o oo{ 17 980 00( 1 200 00( 1 640 0ol

YSLEDrK HosPoDARENl . (+)

ZlsK / í-) ZTRÁTA

pod pis


