
Masarykova základníškola Dolní Roveň, okres Pardubice

Dolní Roveň 200

účet rok 2019 2oL9

FlNANČNÍ ZDROJ ruÁrnoy v xč vÝruosv v xč

MsMT

mzdy, odvody, učebnice, učebnípomůcky, DVPP, pojištění

13 000 000 13 000 000

*/ DOTAČNÍ PROGRAMY _ ESF 500 000 951 360

PROVOZNÍVÝDAJE Z ROZPOČTU OBCE DOLNÍ nOVeŇ

501 spotřeba

tonery a tiskopisy, čisticí prostředky, drobný neinvestiční majetek,

ostatníspotřeba, materiál na drobné opravy, ...

320 000 320 000

502 energle

plyn, elektrika, vodné, stočné

785 000 785 000

511 opravy a údržba

oprava zadní chodby (okna, výmalba), nástavba zábradlí, výměna

zámků u dveří(2. etapa), zatemněníučeben, vrátník u šaten, opravy

nátěrů, malování(okna, dveře, některé místnosti, strop ŠJ, ...),

oprava podlah v kabinetech, oprava zdív prádelně, opravy lavic a

židlí, projekt Barevná škola, ostatní běžné opravy a údržba,

500 000 500 000

513 náklady na reprezentaci 5 000 5 000

518 ostatní služby

nájemné, telefony, PC učebna, výpočetnítechnika, GDPR, právní

ochrana, bankovní poplatky, revize, odpady, stočné, poštovné,

noviny, školní družina, ostatní služby

500 000 500 000

521, mzdy

kontrola kotelny, praní prádla

40 000 40 000



549 ostatní náklady z činnosti

pojištění odpovědnosti, pojištění vybavení školy

50 000 50 000

551 odpisy 25 000 25 000

558 drobný dlouhodobý majetek

nábytek do kabinetů, žákovské lavice, nábytek do tříd, notebooky

pro učitele, místnost pro speciálního logopeda, venkovnísprcha HR,

sedáky na zahradu HR, ostatnímajetek

420 000 420 000

Úsc 1oaec Dolní Roveň) - CELKEM 2 645 000 2 645 000

OSTATN! ZDROJE

501 stravování

hlavní činnost

stravování žáků a zaměstnanců

920 000 920 000

doplňková činnost

stravová ní cizích strávn íků

800 000 800 000

ROZPOCET CELKEM 17 865 000 18 316 360

*/ dotační program z ESF je na roky 201,8 -2020, proto není v roce 2018 vyrovnaný

vÝoRlr R lruvrslce z nozpočtu ogcr:

1/ oprava podlah v přízemí budovy Horní Roveň

2l okapv na obou budovách

3/Je nutné počítat s případnou výměnou elektrického kotle ve školníkuchyni. V roce 2018 byla provedena

oprava - svařena prasklina kotle, ale dalšíoprava nebude možná; předpokládaná cena nového kotle je

150 000 Kč.

4/ plot mezi školním dvorem a sokolovnou - budova DolníRoveň

5/ střecha budovy školy Dolní Roveň

6/ programy prevence: Společnou cestou

Sám sebou

Masarykova základní škola
Dolní lloveň, okres Pardubice

533 7l DolníHoveň 200
lčo 0019108§ CI

5 000 Kč

5 000 Kč

'?7t . r'ť--/t,rt /--L"a,?rď,.-
Mgr. Jarmila Michálková

ředitelka školy

DolníRoveň 19,t2.2018


