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Název zařízení:…………………………………………………………………………………………..zení: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:……………………………………………………………………………………………..ení: Šluknovská 2904,  Česká Lípa  

VÝDAJE: v tis.Kč

č. položky

příspěvek 

zřizovatele vlastní zdroje

rozpočet 

celkem

5011 173 173

5021 50 50

5031 57 57

5031  

5031  

5032 20 20

5032

5032

5038

5131 1800 1800

5133 2 2

5134

5136 40 43 83

5137 55 20 75

5139 265 32 297

5151 350 52 402

5152 2100 56 2156

5153 2 2

5154 600 50 650

5155   

5156 3 3

5161 8 8

5162 92 92

5163 52 52

5164 20 20

5166

5167 8 8

5168 302 302

5169 422 8 430

5171 107 43 150

5172

5173

5175

5342 4 4

5909 97 97

45 45

4570 2408 6978

programové vybavení

cestovné

pohoštění

FKSP

odpisy

mimoškolní aktivity

CELKEM

nákup služeb

opravy a údržba

elektrická energie

pevná paliva

pohonné hmoty

služby pošt

služby telekomunikací

služby peněžních ústavů

nájemné

konzultační, poradenské a právní služby

služby školení a vzdělávání

zpracování dat

povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem

povinné zdravotní pojistné

zákonné pojištění zaměstnanců

potraviny

povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)

materiál

voda

teplo

plyn

povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)

povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)

knihy, tisk

DDHM

léky a zdravotnický materiál

prádlo, oděv, obuv

Rozpis schváleného rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa

na rok 2017

1. Provozní a mzdové náklady

název položky

mzdy zaměstnanců

ostatní osobní náklady

povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)
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PŘÍJMY: v tis.Kč

příspěvek 

zřizovatele vlastní zdroje

rozpočet 

celkem

4428 4428

97 97

144 144

1616 1616

7 7

160 160

481 481

45 45

4570 2408 6978

VÝDAJE: v tis. Kč

příspěvek 

zřizovatele vlastní zdroje

rozpočet 

celkem

v tis. Kč

příspěvek 

zřizovatele vlastní zdroje

rozpočet 

celkem

  

  

Sestavil: Z.Hanáková Podpis:

Schválil: Mgr. Jaroslav Javůrek, ředitel školy Podpis:

Česká Lípa dne:  

příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci

 

 -

 -

 -

CELKEM

PŘÍJMY:

CELKEM

název položky

příspěvek zřizovatele na investiční akci

2. Investiční náklady (schválené investiční příspěvky)

 -

technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku 

 -

 -

název položky

nákup hmotné investice:

vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti

příděl z rezervního fondu

mimoškolní aktivity

příspěvek zřizovatele na provozní náklady

příspěvek zřizovatele na odpisy

vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné

vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné

 

název položky

vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku

příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů

příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů

vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, 

div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. 

zařízení, poskytování knhovnických, informačních služeb apod.
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Rezervní fond

Fond odměn

a) sestavil: jméno a příjmení funkce  podpis

Zdeňka Hanáková ekonomka

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis

Mgr. Jaroslav Javůrek ředitel školy

 V České Lípě dne:  

Zdroje fondu celkem: 282

ostatní čerpání  

Použití rezervního fondu celkem:  

název položky tis. Kč.

stav fondu odměn k 1. 1. 2016 281

příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 1

použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi 

výnosy a náklady

Zdroje fondu celkem: 735

nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

použití fondu - posílení fondu investic

ostatní tvorba

použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

použití fondu - úhrada sankcí

peněžní dary - neúčelové

stav rezervního fondu k 1. 1. 2016 730

nespotřebované dotace z  mezinárodních smluv

peněžní dary - účelové

zlepšený výsledek hospodaření 5

název položky tis. Kč.

3. rezervní fond a fond odměn
(čerpání v příslušném kalendářním roce)


