Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2019

Název organizace:


Základní škola a Mateřská škola Ropice
příspěvková organizace

Sídlo organizace:
 Ropice 146
739 56 Ropice
IČO:
 75026473

Ředitel: Mgr.,Bc. Byrtusová Irena

1

-2Výroční zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019
Příjmy:
1. příspěvek obce na provoz ..............................................................................1 000 000,00 Kč
2. navýšení rozpočtu o školné...............................................................................227 500,00 Kč
3. příspěvek na platy.........................................................................................12 777 585,00 Kč
4. výnosy školní jídelny ........................................................................................750 963,00 Kč
5. finanční a věcné dary ..........................................................................................24 937,00 Kč
6. šablony II ………..............................................................................................360 589,34 Kč
7. projekt „Zahrada“..............................................................................................249 271,00 Kč
8. zapojení fondů ……..………………………………………………………………...0,00 Kč
9. přeplatky fa za energie min. období……….………………………...………....73 332,00 Kč
10. ost.finančí výnosy ……………………………………………….………………...11,72 Kč
___________________________________________________________________________
Celkem: .........................................................................................................15 464 189,06 Kč

Výdaje:
1. neinvestiční výdaje na provoz .......................................................................1 088 574,16 Kč
2. neinvestiční výdaje na vzdělání ...................................................................12 777 585,00 Kč
3. náklady školní jídelny.......................................................................................750 951,90 Kč
4. šablony II ..........................................................................................................360 589,34 Kč
5. projekt „Zahrada“…..........................................................................................249 271,00 Kč
6. dary……………………………………………………………………………..24 937,00 Kč
6. odpis neuznané pohledávky – energie min.období………………….………………..0,00 Kč
___________________________________________________________________________
Celkem: .........................................................................................................15 251 908,40 Kč

Hospodářský výsledek: .................................................................212 280,66 Kč
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-3Plánované rozdělení zisku za rok 2019

Hospodářský výsledek dosažený v roce 2019 činil ........................................ 212 280,66 Kč

Rezervní fond: ............................................................................... 212 280,66 Kč
Fond odměn: ............................................................................................. 0,00 Kč

Investice:
V roce 2019 byly zřizovatelem poskytnuty prostředky na bezpečnostní systém školy –
videotelefon ve výši 55 371,- Kč.

Projekty:
V roce 2019 se naše příspěvková organizace účastnila těchto projektů:
1. 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 trvá 24 měsíců, výše dotace je 1 167 787,00 Kč . V roce 2019 byla profinancována
z tohoto projektu částka 360 589,34 Kč.

2. projekt Státního fondu Životního prostředí – Výzva č. 16/2017 Přírodní zahrady
Název projektu: „Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice“
V roce 2019 byl projekt realizován. Dotační titul byl dodatečně rozdělen na neinvestiční část
(podíl fondu ve výši 85% nákladů) ve výši 248 475,- a investiční ve výši 47 723,- Kč.
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-4Komentář k výroční zprávě o hospodaření
 prostředky na platy
Prostředky na platy byly čerpány podle rozpočtu. Vzhledem ke snížení sazby odvodu na
sociální pojištění vznikla u ÚZ 33076 vratka ve výši 137,- Kč.
 prostředky na provoz
Prostředky na provoz byly čerpány podle rozpočtu.
V roce 2019 jsme dostali vyúčtování firmy ONE ENERGY za dodávky elektrické energie
z minulých let. Za firmou jsme již evidovali pohledávky ve výši 10 931,- Kč, kterou jsme
řádně přihlásili do insolvenčního řízení 29. 8. 2018. Nově upřesněnou pohledávku jsme opět
přihlásili do insolvenčního řízení 29.4.2019, ale toto podání bylo zamítnuto dne 15.11.2019
Usnesením č.j.KSOS 25 INS 12156/2018 P73-3.
Organizaci se navýšil hospodářský výsledek o pohledávku z důvodu přeplatku energií
z minulých let o částku 73 332,- Kč. Takže hospodářský výsledek se z částky 138 948,66
zvýšil na 212 280,66 Kč.
Původně zaúčtovaný odpis pohledávky, byl opravným dokladem 100002 odložen, protože
podle dodatku č.2 odst.9 písmeno b) ke Zřizovací listině k odpisu pohledávky je nutné mít
písemný souhlas zřizovatele. Proto částka odpisů ovlivní hospodářský výsledem v dalším
účetním období.

V Ropici dne 20.2.2020

 projednání výroční zprávy

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

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

Přílohy:
1. Rozpočet 2019
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2. Platy a odvody 2019
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