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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Základní a Mateřská škola Mankovice (IČ 75027267)
Návrh rozpočtu (plánu) na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu) na období 2019-2020 (tis.Kč)
Oblast přímého finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

Oblast finančního vztahu k rozpočtu
Moravskoslezského kraje (školská zařízení)

Hlavní činnost

Přímé náklady na vzdělávání a související
dotace **)

CELKEM ZA ORGANIZACI

Náklady

Výsledek
hospodaření
(mezisoučet
)

Výnosy

Náklady

Výsledek
hospodaření
(mezisoučet)

VÝNOSY

NÁKLADY

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

Výnosy
ROK

příspěvek na provoz

ostatní výnosy

ROZPOČET (PLÁN)

2018

920,0

50,0

970,0

0,0

3 500,0

3 500,0

0,0

4 470,0

4 470,0

0,0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU (PLÁNU)

2019

940,0

50,0

990,0

0,0

3 500,0

3 500,0

0,0

4 490,0

4 490,0

0,0

2020

960,0

50,0

1 010,0

0,0

3 500,0

3 500,0

0,0

4 510,0

4 510,0

0,0

**) částky jsou orientační - bude upřesněno po rozpisu
přímých výdajů na vzdělávání ze strany Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje pro příslušný rozpočtový rok

V Mankovicích dne:

Zpracoval:

Schválil (statutární zástupce):

Strana č.2

Doplňující tabulka rozpisu Plánu výnosů a nákladů pro rok 2018 (z návrhu plánu - rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018)
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA MANKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MANKOVICE 140, 742 35 ODRY
Rozpočet předpokládaných nákladů dle jednotlivých nákladových účtů

spotřeba materiálu (501)

200 000
140 000

spotřeba energie (502)
opravy a udržování (511)

Materiál potřebný k
provozu a výuce
Pyn, elektřina, …

Odhlučnění místnosti,

50 000 malba ředitelny …
cestovné (512)
náklady na reprezentaci (513)

260 000

Praní prádla, účetní
služby, stravování,odpady,
revize

220 000

dofinancování prostředků
na platy, DPP, DPČ

služby (518)
prostředky na platy (521)
ostatní neinvestiční náklady - ONIV
(524,525,527,)
daně a poplatky (531 až 539)
ostatní náklady (541 až 549)
odpisy (551)
náklady z DDM (558)- náklady z drob.
dlouhod. majetku, DDHM i DDNM
celkem

40 000

60 000
970 000

Rozpočet předpokládaných výnosů dle jednotlivých výnosových účtů

Výnosy z prodeje služeb (602)
celkem

50 000
50 000

920 000
* V navýšení prostředků na platy se odráží navýšení platových tarifů zaměstnanců
školských zařízení
a prostředky na dohody o provedení práce pedagogickým pracovníkům za vedení
kroužků. Po projednání na jaře 2016 s ředitelkou příspěvkové organizace se rada
obce jako zřizovatel
příspěvkvé organizace dohodl, že v rámci reprezance školy, budou kroužky
poskytovány dětem zdarma a náklady na provoz těchto kroužků,
včetně prostředků na platy ponese zřizovatel.
Příspěvek obce 920 000 Kč
z toho účelově vázano - prostředky na PNP + ONIV 260 000 Kč

Stoly a židle v jídelně,
sklad zahradní věci

