
scHvÁLENÝ RozpočTET pŘíspĚvt<ovÉ oRcnrutzncr

Název p íspěvkové organizace : Záktadní škola a Mate ská škola Čelechovicena Hané
Rok: 2O2O

vÝruosy - dle synteticklíc čt platné čtové osnovy
VÝNOSY podle zdroje financování

Komentá

Položka
Hlavní činnost
CEIKEM v Kč

Dotace (MŠMT, KUoK,,iiné
proiektv) *

Vlastní v,í,nosy (stravné,

družina. mš....l

Dofinancování p ipadající
na z izovatele (p íspěvek,

čelové dotace,...} **

607,602 - Vri nosy z prodeje Vlastních v,i robkťr a

sl užeb
1 150 OoC 1 150 000 0

503-VÝnosvzpronáimu 0

504 - V,inosy z prodaného zboží 0

509 - ostatní VÝnosv z v|astních vri,konťl 30 00c 30 000 0

544 - VÝnosv z prodeie materiá|u 0

547,642 - SmIuvní a jiné sankce 0

543 - V\í,nosv z vy azen,i,ch pohledávek 0

544-647 - Vrinosv z orodeie DM a mat. 0

648 - Čerpání fondťr

549 - ostatní V nosy z Činnosti O

66x _ Finanční v,inosy 0

67 7, 672 - VÝnosv Z transfer 15 892 40( 14 280 4oa 1 612 000

CELKEM VÝNOSY L7 o72 4oo 14 280 400 1 180 000 1 512 000

NÁKLADY- dle svntetickÝc tjčt platné čtové osnovy
NÁKLADY podle zdroje financování

Komentó

Položka
Hlavní činnost
CELKEM V KČ

Dotace (MŠMT, KUoK, jiné
proiektvl

Vlastní v,!,nosy (stravné,

družina, mš,...}

Dofinancování p ipadající
na z izovatele (p íspěvek,

ričelové dotace,...} **

501 - Spot eba materiálu 1 280 000 30 000 1 150 00C 100 00C
drobn ,majetek do 500, čístící prost edky,

hygienické pot eby, kance|á sk, materiál,

502, 503 - Spot eba energie,.iiné
neskladovatelné dodávky

550 00C 550 00c

504 - Prodané zboží

506, 5o7, 516 508 - Aktivace DM, oM,
vnitropodnikov\ ch služeb, změna stavu zásob

511-Opravya udržování 175 50C 175 50c
pod|ahy sborovna 1. stupeň, oprava vytryny -

počítáčová učebna, malování

512 - Cestovné 75 00C 30 00C 45 00c Lyža sk, v1l,cvikov11,kurz, učitelé exkurze, DVPP

513 - Náklady na reprezentaci 5 00c 5 00c

518 - Ostatní služby 530 00C 530 00C

vodné, stočné, revize, zpracování mezd, čištění
lapolu, opravy za ízení (pc, kuchyně...), www
stránkv, telefonv,..

521 - Mzdové nákladv 10 269 ooc ]_0 269 00C

524 - Zákonné sociální poiištění 3 493 ooc 3 493 00c
525 - Jiné sociální poiištění



527 Zákonné soclá|ní

,532 a 538-Daň siInicní, os|.alni daně a

552,553,554 - Prodan\i mat. a DM
555, 556 - Tvorba a zrjčtování rezerv a

iál nad 500 s dobou požitelnosti delší než 1

- počítače, knihy, vysavač pro mokré
vybavení kuchyně, žákovské židle, lavice...

558 Náklady z drobného majetku

Lege nda
* S|oupec dotace by mě| Zahrnovat dotace p ipadající na rozpočtované období (nezahrnuje prost edky od Z izovate|e)
** Dofinancování p edstavuje částku pot ebnou na doíinancování ze strany z izovate|e tj, jedná se o rozdíl ce|kovych rozpoČtovan}ich náklad

sníženlich o Vlastní vrf,nosy, dotace. Tato část se navyšuje o čelově poskytnuté provozní p íspěvky od Z izovate|e na konkrétní akce

Rozpis prost edk poskvtnutÝch z izovatelem:

Místo: Čelechovice na Hané

nevyťtčtovávó se

vy(tčtovávó se

dtto
dtto
dtto
musí b tt tjčtov no do lF

álení Zastupite|stvem obce: 5,1,2,2oI9

Zpracoval: Mgr. Tomáš Dosedě|

korrtrola do nu|y

Pozn, provozní p íspěvek no provoz a stejně tok účelové pros edky se evidují v tjčetnictví p íspěvkové orgonizace

odděleně

247 40( 205 40( 42 0O0lzákonné noiištění odoovědnosti

iZ1 - qmlll\/ní n^kllt\/

iZ? - F}arv

j47-Mankaaškodv
:1R _

;49 - ostatní nákladv z činnosti

;51 - Odoisv dlouhodobého maietku 24 50( 24 50(

557 - Nák|adv z w azenÝch pohledávek

423 00( 283 00C 140 00(

iÁw - Finan ní nálrler]v

;91 - DPPo
jgs Dodatpčné odvodv Dppo
:ELKEM NÁKLADY t7 072 40í 14 280 40c 1 180 00c 1 R1, n^í

/YSLEDEK HoSPoDARENI (+,

4sK / í-) ZTRÁTA c ( c

pod pl s


