Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2018
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•
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příspěvková organizace
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739 56 Ropice
IČO:
• 75026473

Ředitel: Mgr.,Bc. Byrtusová Irena
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Příjmy:
1. příspěvek obce na provoz ..............................................................................1 039 990,00 Kč
2. navýšení rozpočtu o školné...............................................................................193 250,00 Kč
3. příspěvek na platy.........................................................................................11 197 864,00 Kč
4. výnosy školní jídelny ........................................................................................731 650,00 Kč
5. finanční a věcné dary ..........................................................................................21 543,00 Kč
6. šablony, projekty ............................................................................................610 152,89 Kč
7. zapojení fondů - RF.............................................................................................49 821,13 Kč
8. zapojení fondů – IF …………………………………………………………….22 392,00 Kč
9. hosp.činnost - reklama…………………………………………………………....3 600,00Kč
___________________________________________________________________________
Celkem: .........................................................................................................13 870 263,02 Kč

Výdaje:
1. neinvestiční výdaje na provoz ........................................................................1 233 258,62Kč
2. neinvestiční výdaje na vzdělání ...................................................................11 197 864,00 Kč
3. náklady školní jídelny.......................................................................................731 631,38 Kč
4. šablony, projekty...............................................................................................610 152,89 Kč
5. použití fondů………............................................................................................93 756,13 Kč
___________________________________________________________________________
Celkem: .........................................................................................................13 866 663,02 Kč

Hospodářský výsledek: .....................................................................3 600,00 Kč
z toho:
- hlavní činnost
0,- Kč
- hospodářská činnost 3600,- Kč
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Hospodářský výsledek dosažený v roce 2018 činil .............................. 3 600,00 Kč

Rezervní fond: .......................................................................3 600,00 Kč
Fond odměn: ................................................................................ 0,00 Kč

Investice:
V roce 2018 nebyly uskutečněny žádné investiční akce.

Projekty:
V roce 2018 se naše příspěvková organizace účastnila těchto projektů:
1. projekt 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 trval 24 měsíců, výše dotace byla 691 953,00 Kč.
2. projekt MŠMT „ŠABLONY II“.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009269
Název projektu: Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky a děti v ZŠ a MŠ Ropice II
Projekt bude trvat 24 měsíců, výše dotace je 1 167 787,00 Kč .

-43. projekt Státního fondu Životního prostředí - Výzva č. 13/2017 Ozdravné pobyty
Název projektu: „Sedm barev duhy“
Z projektu byly uhrazeny náklady na školu v přírodě pro 76 žáků v termínu 15. 10. – 25. 10.
2018 ve výši 273 600,- Kč
4. projekt Státního fondu Životního prostředí – Výzva č. 16/2017 Přírodní zahrady
Název projektu: „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice“
Realizace projektu bude zahájena v roce 2019, dotace je přislíbena ve výši 85 % nákladů a
měla by činit 297 905,-Kč
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• prostředky na platy
Prostředky na platy byly čerpány podle rozpočtu.
• prostředky na provoz
Prostředky na provoz byly čerpány podle rozpočtu.
V roce 2018 byly provozní prostředky posíleny o plánované použití rezervního fondu na
rozvoj činnosti příspěvkové organizace ve výši 49 821,13 Kč. Za tyto prostředky byl
nakoupen drobný dlouhodobý majetek (od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč).
Část provozních oprav ve výši 22 392,- Kč byla hrazena z investičního fondu. Tato částka se
rovná výši odpisů za rok 2018
.

• projednání výroční zprávy
podle zákona 564/1990 § 17 g byla výroční zpráva projednána na poradě dne ..................... .

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

Přílohy:
1. Rozpočet 2018
2. Platy a odvody 2018

