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Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563


Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2006
v Kč

1.Příjmy
provozní dotace od zřizovatele  	3 150 000,--
příspěvek na obědy od zřizovatele 	124 520,--
provozní dotace z kraje  	14 673 300,--
účelová dotace ICT  	366 200,--
účelová dotace - HODINA  	21 920,--
tržby z prodeje služeb  	253 334,50
úroky  	2 487,02
zúčtování fondů  	155 458,90
ostatní výnosy  	27 589,86
_____________________________________________________________
celkem Kč 	18 774 810,28


2. Výdaje
spotřeba materiálu 	1 776 391,27
spotřeba elektrické energie 	237 017,50
spotřeba tepla a vody 	746 750,--
opravy a udržování 	862 503,--
cestovné 	24 103,50
náklady na reprezentaci 	1 913,--
služby 	645 145,20
mzdové náklady 	10 412 990,--
soc. pojištění zaměstnavatel 	2 697 397,--
zdr. pojištění zaměstnavatel 	932 552,--
zákonné soc. náklady FKSP 	206 850,--
ostatní jiné náklady 	92 578,60
odpisy majetku 	50 042,--
________________________________________________________________
celkem Kč 	18 686 233,07

Příjmy celkem  	18 774 810,28
Výdaje celkem 	18 686 233,07

Hospodářský výsledek za organizaci: Kč 	88 577,21
Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele
 v roce 2006

v Kč


Příjmy
69130 provozní dotace 	3 150 000,--
69130/22222 příspěvek na stravování 	124 520,--
64410 úroky z účtu 	2 487,02
64800 zúčtování fondů 	155 458,90
64910 ostatní výnosy 	27 589,86
________________________________________________________________
celkem 	3 460 055,78


Výdaje
50110 spotřeba materiálu 	34 760,80
50111 spotřeba materiálu na úklid 	61 768,--
50112 spotřeba mat. kancel. a školní 	120 183,42
50113 materiál na provoz. výp. techniky 	59 793,60
50114 noviny, časopisy, brožury 	39 843,70
50115 vybavení lékárniček 	4 210,--
50120 DHM do Kč 3 000,-- 	39 886,--
50121 DDHM nad Kč 3 000,-- 	740 837,25
50135 pracovní oděvy 	3 148,50
50210 spotřeba elektrické energie 	229 430,25
50310 spotřeba tepla 	580 664,75
50320 spotřeba vody 	89 715,75
50321 stočné za srážkovou vodu 	39 778,--
51110 opravy a udržování elektro 	86 303,--
51111 opr. a údřžba kanc. př. a počítačů 	25 778,30
51112 oprava a údržba budovy 	721 077,20
51113 ostatní oprava údržba 	12 379,50
51120 údržba a servis prog. vybavení 	16 965,--
51210 cestovné 	7 085,50
51300 náklady na reprezentaci 	1 913,--
51810 nájem prostor na výuku 	37 830,--
51811 telefony 	84 927,--
51812 poštovní poplatky 	7 977,50
51813 ostraha majetku 	15 244,--
51814 internet 	3 675,--
51815 servis (výtahy, ústředny, PO) 	42 903,60
51816 odvoz odpadu 	37 739,40
51817 praní prádla 	7 555,50
51818 ostatní služby 	56 469,60
51819 startovné a doprava na závody 	4 334,10
51819/2222 stravování zaměstnanců 	124 520,--
51820 softwarové služby 	82 254,50
52110 mzdové náklady 	10 801,--
52410 zdr. poj. zaměstnavatel Oborová ZP 	156,--
52411 zdr. poj. zaměstnavatel. VZP 	817,--
52420 sociální poj. zaměstnavatel 	2 809,-- 
52710 zák. sociální pojištění 	216,--
54910 ostatní náklady 	14 235,50
54930 technické zhodnocení 	34 101,10
55100 odpisy majetku 	50 042,--
________________________________________________________________
celkem     	3 534 129,32


příjmy celkem 	3 460 055,78
výdaje celkem 	3 534 129,32

Hospodářský výsledek  Kč 	- 74 073,54 























Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje
v roce 2006 - UZ 33353


Příjmy
69131 provozní dotace 	14 673 300,--


Náklady neinvestiční
50140 učební pomůcky do Kč 3 000,-- 	115 023,32
50141 učební pomůcky nad Kč 3 000,-- 	108 682,75
50143 učeb. pom. školní družina 	597,--
50144 učebnice 	108 419,93
50145 učebnice a uč. pom. pro 1.třídy 	8 037,--
51240 cestovné 	17 018,--
51840 plavání 	64 640,--
51841- 51842 DVPP 	40 075,--
54941 odpovědnostní poj. zaměstnavatele 	44 242,--
________________________________________________________________
celkem 506 735,--

Náklady mzdové
52140 hrubé mzdy 	10 351 700,--
52440 sociální pojištění zaměstnavatel 	2 680 594,--
52441 - 52446 zdr. poj. zaměstnavatel 	927 957,--
52740 příděl do FKSP 	206 314,--
_______________________________________________________________
celkem 	14 166 565,--

příjmy celkem 	14 673 300,--
výdaje celkem 	14 673 300,--

Hospodářský výsledek 	Kč 0,--











Vyúčtování účelové dotace na Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků za rok 2006 - financováno krajským úřadem - UZ 33368


Příjmy
69132 dotace KÚ 	21 920,--
________________________________________________________________
celkem 	21 920,--


Výdaje
52141 mzdové náklady 	16 000,--
52441 sociální poj. zaměstnavatel 	4 160,--
52444 zdravotní poj. zaměstnavatel 	1 440,--
52741 zák. sociální náklady - FKSP 	320,--
________________________________________________________________
celkem 	21 920,--

příjmy celkem 	21 920,--
výdaje celkem 	21 920,--


Hospodářský výsledek Kč 	0,--





















Vyúčtování účelové dotace pro zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
financováno krajským úřadem - UZ 33245


Příjmy
69133 dotace z KÚ 	366 200,--
________________________________________________________________
celkem 	366 200,--


Výdaje
50146 infrastruktura ICT 	331 200,--
51845 internet 	35 000,--
________________________________________________________________
celkem 	366 200,--


příjmy celkem 	366 200,--
výdaje celkem 	366 200,--


Hospodářský výsledek Kč 	0,--



















Vyúčtování hospodářského výsledku v doplňkové činnosti školy 
za rok 2006

v Kč


Výnosy
60290 tržby prodeje služeb 	253 334,50
_______________________________________________________________
celkem 	253 334,50


Náklady
50290 spotřeba elektrické energie 	7 587,25
50390 spotřeba tepla 	32 535,25
50391 spotřeba vody 	4 056,25
52190 mzdové náklady 	34 489,--
52490 sociální poj. zaměstnavatel 	9 834,--
52491 zdrav. poj. zaměstnavatel 	2 182,--
________________________________________________________________
celkem 	93 683,75


výnosy celkem 	253 334,50
náklady celkem 	93 683,75


Hospodářský výsledek doplňkové činnosti Kč 	162 650,75













Vyúčtování čerpání prostředků fondu FKSP v roce 2006

v Kč


Příjmy
Zůstatek z roku 2005 	52 976,88
Příjem 2% odvodu z objemu mezd 	206 850,--
________________________________________________________________
celkem 	259 826,88


Výdaje
91261 úhrada stravování 	90 083,--
91262 příspěvek na penzijní připojištění 	27 300,--
91263 příspěvek na rekreace 	42 197,--
91265 příspěvek na kulturu a sport 	23 139,80
91266 nepeněžní dary k výročím 	21 900,--
91267 příspěvek na vitamín. přípravky 	4 166,--
________________________________________________________________
celkem 	208 785,80


příjmy celkem 	259 826,88
výdaje celkem 	208 785,80
________________________________________________________________
Zůstatek Kč 	51 041,08
















Přehled o stavu fondů za rok 2006


                                           k 1.1.2006                              k 31.12.2006
________________________________________________________________

Rezervní fond                  694 096,97                               480 353,61
___________________________________________________________________________

-	krytí ztráty z r. 2005 259 158,96
-	krytí zřizovatelem nehrazených nákladů 3 652,80
(doprava a startovné-sport. akce poř. školou)
-	krytí zřizovatelem nehrazených nákladů 137 007,10
(oprava podlah - pavilon ZŠ)
-     krytí odvodů z odměn vyplacených z fondu odměn 3 998,--
-	příděl ze zlepšeného hosp. výsledku z r. 2005 190 073,50


Fond reprodukce majetku 62 802,10                                             112 844,10
________________________________________________________________
-	odpisy majetku 50 042,--


Fond odměn                        144 649,--                                                 133 848,--
________________________________________________________________

-	čerpání - vyplacení odměn  10 801,--







Rychnov nad Kněžnou 16. 1. 2006


……………………………….                                 …………………………..
předseda školské rady                                                   Mgr. Luděk Petr
                                                                                        ředitel školy




