
2. Hospodářská část – ZŠ Vysoké nad Jizerou 2014 
 

2.1.  Hlavní činnost organizace 
 

Příjmy zabezpečující hlavní činnost organizace: 
 

Příjmy celkem 9.151.285,68,- 

 

Poskytnutá dotace celkem 8.134.846,- 

 

v tom -  dotace od KU LBC na platy a ONIV  6.773.419,- 

  -  dotace UZ 33051 posílení platové úrovně ped.       12.822,- 

  -  dotace UZ 33052 zvýšení platových tarifů      39.665,- 

  -  účelová dotace – další cizí jazyk        4.800,- 

  -  účelová dotace – doprava EDUCA        4.140,- 

  -  na provoz ŠJ od zřizovatele     150.000,- 

          -  na provoz od zřizovatele  1.150.000,- 

   

 

příjmy ostatní celkem  1.016.439,68,- 

příjmy (ostatní výnosy z činnosti a úroky)  13.681,29,- 

příjmy za obědy 520.312,- 

příjmy (školné ŠD) 28.490,- 

čerpání fondů 248.950,39,- 

příjmy (svačinky) 85.514,- 

příjmy z VHČ (pronájem, kopírování, automat, cizí str.) 100.538,- 

přefakturace přepravného 18.954,- 

 

Výdaje na hlavní činnost organizace: 
 

Výdaje celkem 8.909.139,06,- 

 

Neinvestiční výdaje celkem ze státního rozpočtu 6.773.419,-  

z toho - výdaje na platy SR 4.846.737,- 

 - OON 52.000,- 

 - výdaje na náhrady za 14 dní PN 18.488,- 

 - soc. a zdrav. pojištění 1.655.367,- 

 - ost. sociální náklady 48.652,04,- 

 

ONIV  přímé 152.174,96,- 

 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána. 

 

 

Neinvestiční výdaje celkem 2.135.720,06,- 

 

Ostatní neinvestiční výdaje z obecních prostředků 1.204.924,74,- 

z toho 

 501 kanc. potřeby, mycí prostředky a uč. pomůcky 107.349,06,- 



 502 energie 429.662,- 

 511 údržba 57.692,20,- 

 512 cestovné  1.341,- 

 518 služby 146.059,85,- 

 549 pojistné 9.440,- 

 558 nákup DDHM 453.380,63,- 

  

 

Neinvestiční výdaje – potraviny   517.130,59,- 

Neinvestiční výdaje celkem provoz ŠJ   170.829,95,- 

Neinvestiční výdaje celkem z VHČ ŠJ     80.921,78,- 

Neinvestiční výdaje celkem z VHČ - svačinky     81.532,-       

Neinvestiční výdaje celkem z VHČ – přefakturace přepravného  18.954,-       

Neinvestiční výdaje celkem z 33051 posílení platové úrovně pedagogů     12.822,-       

Neinvestiční výdaje celkem z 33052 zvýšení platových tarifů                  39.665,-       

Neinvestiční výdaje celkem z účelové dotace – další cizí jazyk                   4.800,-       

Neinvestiční výdaje celkem z účelové dotace – EDUCA                             4.140,-       

 

 

Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 242.146,62 Kč, který vznikl 

úsporou provozních nákladů. 

 

 

2.2.  Doplňková činnost organizace 
Předmětem doplňkové činnosti organizace je pořádání kulturních, společenských a 

sportovních akcí, pronájem ploch pro reklamu, kopírování, pořádání odborných kurzů a 

kroužků, stravování cizích strávníků, ostatní drobná činnost a pronájem prostoru pro 

provozování nápojových automatů. 

 

2.3.  Výsledky inventarizace za rok 2014 
 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 298.257,55,- 

 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0,- 

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.814.786,49,- 

 

2.4.  Plnění nápravných opatření 
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 

2.5.  Stavy fondů k 31.12.2014 
Fond kulturních a sociálních potřeb  14.843,60,- 

Fond rezervní z ostat. titulů  0,- 

Fond rezervní ze zlep. VH  306.561,32,-  

 

2.6.  Doklady 
 

 Rozvaha k 31. 12. 2014 

 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014 

 Příloha organizačních složek státu k 31. 12. 2014 

 Výkaz P1-04 za rok 2014 


