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Příjmy:
1. příspěvek obce na provoz ..............................................................................1 081 000,00 Kč
2. navýšení rozpočtu o školné...............................................................................189 500,00 Kč
3. příspěvek na platy...........................................................................................9 870 532,00 Kč
4. výnosy školní jídelny ........................................................................................682 141,00 Kč
5. finanční a věcné dary ..........................................................................................24 592,06 Kč
6. šablony .........................................................................................................504 857,48Kč
7. zapojení fondů - RF...........................................................................................226 274,27 Kč
8. zapojení fondů – IF …………………………………………………………….14 928,00 Kč
9. zapojení fondů – FO ……………………………………………………………..1 750,00Kč
___________________________________________________________________________
Celkem: .........................................................................................................12 595574,81 Kč

Výdaje:
1. neinvestiční výdaje na provoz .......................................................................1 270 505,55 Kč
2. neinvestiční výdaje na vzdělání ....................................................................9 870 532,00 Kč
3. náklady školní jídelny......................................................................................682 135,45 Kč
4. šablony..............................................................................................................504 857,48 Kč
5. použití fondů……….........................................................................................267 544,33 Kč
___________________________________________________________________________
Celkem: .........................................................................................................12 595574,81 Kč

Hospodářský výsledek: ...........................................................................0,00 Kč
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Hospodářský výsledek dosažený v roce 2017 činil .............................. 0,00 Kč

Rezervní fond: .........................................................................0,00 Kč
Fond odměn: ........................................................................... 0,00 Kč

Investice:
V roce 2017 byl se souhlasem zřizovatele navýšen fond investic o 223 849,- Kč a tyto
prostředky byly použity na nákup konvektomatu pro školní jídelnu

Projekty:
V roce 2017 naše příspěvková organizace pokračovala v projektu MŠMT „ŠABLONY“.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001652
Název projektu: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí a
rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Ropice
Projekt bude trvat 24 měsíců a dotace může být poskytnuta až do výše 691 953,00 Kč .

-4Komentář kvýroční zprávě o hospodaření
 prostředky na platy
Prostředky na platy byly čerpány podle rozpočtu. V závěru roku byl kvůli překročení
prostředků na platy použit fond odměn ve výši 1750,- Kč. K překročení došlo z důvodu
započtení dohody o provedení práce z jiných zdrojů do kalkulace prostředků na platy
z krajských peněz.
 prostředky na provoz
Prostředky na provoz byly čerpány podle rozpočtu.
V roce 2017 byly provozní prostředky posíleny o plánované použití rezervního fondu na
rozvoj činnosti příspěvkové organizace ve výši 234 229,27 Kč. Za tyto prostředky byl
nakoupen drobný dlouhodobý majetek (od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč).
Část provozní opravy linolea ve výši 14 928,- Kč byla hrazena z fondu investic. Tato částka
se rovná výši odpisů konvektomatu za rok 2017.
 projednání výroční zprávy
podle zákona 564/1990 § 17 g byla výroční zpráva projednána na poradě dne ..................... .

....................................
podpis ředitele

Přílohy:
1. Rozpočet 2017
2. Platy a odvody 2017

