
scHvÁLENÝ RozpočET pŘíspĚvt<ovÉ oRcRtv lzRcr

Název p íspěvkové organizace : Základní škola a Mate ská škola Čelechovicena Hané
Rok: 2021

vÝruosv - dle svntetick\ic tlčtrj platné čtové osnovv
VÝtVOSY podle zdroje financování

Komentó

Položka
Hlavní činnost CELKEM

vKč
Dotace (MŠMT, KUoK, jiné

proiektv) *
Vlastní v, nosy (stravné,

družina, mš,...)

Dofinancování p ipadající
na z izovatele (p íspěvek,

rjčelové dotace,...} **

601", 602 - V\inosy z prodeje v|astních vlirobkri a

služeb
1 200 00( 1 200 00C

603 VÝnosv z pronáimu

604 -V nosy z prodaného zbož

609 - ostatní V\i nosy z vlastních vykonťl

644 - VÝnosv z prodeie materiá|u

641,642 SrnIuvní a jiné sankce

643 V\inosv z vv azenÝch pohledávek

644-647 -V,{1nosy z prodeje DM a mat.

b48 Lerpanl londU

649 - Ostatní vri nosy z činnosti

66x - Finanční V\i,nosy

67 1,, 672, vÝnosy z transfer 19 620 000 17 980 00C 1 540 000
CELKEM VYNOSY 20 820 000 1-7 980 000 1 200 00c 1 540 000

NÁKIADY podle zdroje financování

Komentá

Položka
Hlavní činnost cELKEM

vKč
Dotace (MŠMT, KUoK, jiné

Droiektvl
Vlastní v, nosy (stravné,

družina, mš,...)

Dofinancování p ipadající
na z izovatele (p íspěvek,

čelové dotace,...} x*

501 - Spot eba materiá|u 1 400 000 20 00C 1 000 00C 380 00(
drobn\i,majetek do 50O, čístící prost edky,
hygienické pot eby, kancelá sk\i materiál,

;02, 503 - Spot eba energie, jiné

reskladovatelné dodávky
320 00c 120 00C 200 00c

]04 - Prodané zboží

)06,5O7,516 508 Aktivace DM, OM,
/nitropodnikov}ich služeb, Změna stavu Zásob

11 Opravy a udržováni 350 00C 350 00C

podlahy oddělení družiny, sborovna 1. stupeň,
íenovace dve í nová budova, oprava vytrliny
počítáčová učebna, ma|ování

12 CestoVné 60 00( 40 00C 20 000 Lyža skri vlicvikovli kurz, učite|é exkurze, DVPP

13 - Náklady na reprezentaci

;18 - ostatní slUžby 70 000 380 00(

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

21- Mzdové nák|ady 7303228j 13032287

124 -Zákonné sociální poiištění 439L67 4397672

!ÁKLADY- dle svntetickÝc tičtt] olatné čtové osnow

450 00(



31-, 532 a 538 - Daň silniční, ostatní daně a

554 - Prodan,í, mat. a DM
556 Tvorba a zričtování rezerv a

- Náklady z drobného majetku
materiál nad 500 s dobou požite|nosti delší než 1
rok počítače, knihy, vysavač pro mokré vysávání
MŠ, vybavení kuchyně, žákovské židle, lavice..,

Legenda
* sloupec dotace by mě| zahrnovat dotace p ipadající na rozpočtované období (nezahrnuje prost edky ocl z izovatele)
** Dofinancování p edstavuje Částku pot ebnou na dofinancování ze strany z izovate|e tj, jedná se o rozdíl celkovri ch rozpočtovan ,ch nákladťr

sníŽen}ich o Vla5tní V nosy, dotace. Tato Část se navyšUje o LiČeIově poskytnUté provozní p íspěvky od zi'izovateIe na konkrétní akce

Rozpis prost edk poskvtnutÝch z izovatelem:

Místo: čelechovice na Hané
Datum vyhotovení:

Datum schválení:
26.1o.2020

14.12,2o2o

Zpracoval: Mgr. Tomáš Dosedě| ,: ,qť^./-
pod pis

b\)t čtovóno do lF

konirola do nuly

Pozn. provozní p íspěvek no provoz a stejně tok čelové pros edky se eviduji v četnictví p íspěvkové orgonizace
odděleně

irq _ linÁ (^.iilní n^iiětňni

;)7 7ákonné sociální nákladv 326041 32604: ,ákonnó nniičtání nr]nnllňrlnnc+i

]41 - Smluvni pokutv

i4-t T}ár\/

i47-Mankaaškodv
]48 Tvorba fond

'49 
ostatní nákladV z činnosti

>5]" - Odpisv dlouhodobého maietku 66 76l 66 7G|

;57 - Nákladv z VV azenÝch oohledáVek

420 00( 100 00( 80 00c 240 00(

;6Y, Finrn ni ná1.1r.lw

;7X - Poskvtnl]té transfprv

;91 - DPPo
nDpó

:ELKEM NÁKIADY 20 820 00( 17 980 00( 1 200 00( 1 640 0oí

,/ÝSLEDEK HosPoDAŘENí (+}

llsK / í-} ZTRÁTA


