Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Obecní úřad Kravaře
k rukám Ing. Víta Vomáčky
starosty obce
471 03 Kravaře
číslo jednací: ZŠKr 186/2017

v Kravařích dne 02. 10. 2017

Věc: Návrh příspěvku na provoz Základní školy Kravaře pro rok 2018
Vážený pane starosto,
žádáme o schválení návrhu příspěvku rozpočtu Základní školy Kravaře, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace, na kalendářní rok 2018 ve výši 1.740.000 Kč, tj. 145.000 Kč měsíčně.
Z příspěvku na provoz plánujeme financovat nejen základní potřeby, jako je teplo, elektřina,
voda, údržba nemovitosti a pozemku okolo školy, ale i postupnou opravu sociálního zařízení
v pavilonu tělocvičny a školní družiny.
Příjmy získané z doplňkové činnosti (vaření pro cizí strávníky, pronájem prostor) budeme
využívat na rozvoj hlavní činnosti školy. V tabulce č. 1 uvádíme celkový přehled výdajů, v
tabulce č. 2 zdroje příjmů.

Tabulka č. 1 – Přehled výdajů – vyčíslení jednotlivých položek
Číslo
položky
5011

Druh položky

Návrh rozpočtu

Mzdy a platy

94.000,-

5021

Dohody o pracovní činnosti, o
provedení práce
Odvody z mezd a dohod

50.000,-

1.000,-

5131
5133
5136
5137
5139

Zákonné pojištění
zaměstnanců
Potraviny
Léky
Knihy, tisk
DDHM
Nákup materiálu

922.000,3.000,40.000,150.000,200.000,-

5151
5152
5154
5161
5162

Voda
Teplo
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací

120.000,350.000,200.000,7.000,25.000,-

5163

Služby peněžních ústavů

45.000,-

5166

Konzultační služby

5.000,-

5167
5168
5169

Služby školení a vzdělávání
Služby zpracování dat
Nákup služeb

3.000,120.000,250.000,-

5171

Opravy a údržba

150.000,-

5172
5173
5175
5342
5362
5909

Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
FKSP
Platby daní a poplatků
Odpisy majetku

3.000,10.000,10.000,2.000,2.000,44.000,-

5031
5032
5038

výdaje celkem

32.000,-

2.838.000,-

Poznámka k položce
mzdy za vaření pro cizí
strávníky, zajištění provozu
kotelny v topném období
zajištění prací souvisejících s
provozem
sociální a zdravotní pojištění
za zaměstnavatele

stravování ve školní jídelně
doplnění školní lékárny
pomůcky do ŠD, tisk, knihy
nábytek, PC technika, apod.
čisticí prostředky,
kancelářský materiál,
materiál na údržbu

poštovné, certifikáty
mobilní telefony, pevná
linka
poplatky z běžného účtu,
pojištění organizace
právní a poradenské služby
školení
zpracování účetnictví, mezd
povinné revize, svoz
odpadu, údržba kopírek,
servis PC, sekání trávy,
monitoring objektu, apod.
malování, opravy objektu,
běžné opravy, apod.
nákup programů do PC

2 % z hrubých mezd
dálniční známky
odpisy investičního majetku

Tabulka č. 2 – Přehled příjmů
druh příjmu
Příspěvek od zřizovatele
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní
družině
Příjmy z vlastní činnosti - stravování

částka
1.740.000,40.000,864.000,-

Příjmy – režijní náklady za vaření pro MŠ
Kravaře
Příjmy z pronájmu

40.000,-

Příjmy z doplňkové činnosti – vaření pro
cizí strávníky
Ostatní příjmy

133.000,-

Příjmy celkem

15.000,-

6.000,-

poznámka
tj. 145.000,- měsíčně
80,- Kč za 1 dítě ve školní
družině měsíčně
stravování žáků a
zaměstnanců ZŠ a MŠ
Kravaře

pronájem tělocvičny,
nebytových prostor

Úroky + ostatní příjmy

2.838.000,-

Děkujeme Vám, že se naší žádostí budete zabývat a že zvážíte potřebnost finančních
prostředků pro naši školu.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Šmída
ředitel školy

