
Ukazatel Plán v tis. Kč Úprava Rozpis ukazatele Popis změny

Dotace ze státního rozpočtu 37 095 37 565 poskytuje  KÚ JMK ve výši krajských normativů Navýšeno o rozpočtové změny.

Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů 1 000 1 000 MŠMT Podpora dětem a žákům ZŠ a MŠ Blažkova

Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever 4 564 4 564 příspěvek na provoz

Výnosy školy - hlavní činnost 8 629 8 711

stravné (5 350), školné (284+360), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní 

sešity, čipy (1 840), dotace MMB plavání a dietní stravování (39+50), ostatní (752), 

věcný dar (36)

Navýšeno o věcný dar z Klubu rodičů MŠ a 

dotaci MMB na dietní stravování. Snížena 

dotace MMB na plavání.

Výnosy školy - doplňková činnost 1 432 1 432 pronájmy (430), reklama (1), prodej obědů (1 000), ostatní (1)

Použití peněžních fondů školy:

Fond odměn 0 0

Fond kulturních a sociálních potřeb 0 0

Rezervní fond 400 400 čerpání na rozvoj činnosti (400)

Fond investic 370 370 rekonstrukce sociálního zařízení (370) 

Výnosy a investice celkem 53 490 54 042

Náklady hrazené ze státního rozpočtu 37 095 37 565 mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP Navýšeno o rozpočtové změny.

Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů 1 000 1 000 mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP

Investice vlastní * 0 370 rekonstrukce sociálního zařízení (370) Přesunuto z oprav hrazených z FI.

Investice dotovaná obcí * 0 0

Náklady - hlavní činnost celkem 14 145 13 857

z  toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele 8 003 8 447

potraviny (5 350),  DDHM a materiál z RF (400), náklady hrazené rodiči - školní 

akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (1 840), náklady hrazené z dotací MMB (39+50), 

DDHM věcný dar (36), neuplatněná část DPH (732)

Navýšeno o věcný dar. Upraveny dotace 

MMB. Přidána neuplatněná část DPH. 

Opravy z FI překvalifikovány na rekonstr.

             materiálové náklady  ** 535 738 DDHM (278), materiál (460) Navýšeno - přesun z oprav a odpisů.

             energie  ** 2 060 2 060 elektřina (590), voda (350), plyn (75), teplo (1 045)

             opravy a údržba  ** 995 795
opravy movitého majetku (130), opravy nemovitého majetku - rozvody SUV (325), 

podlahy v kabinetech (200), schodiště v pergole (100), ostatní (40)

Poníženy opravy rozvodů SUV, přidány 

opravy podlah a schodiště.

             služby  ** 980 980

banka (60), telefon, internet, poštovné (90), odvoz odpadu (46), praní prádla (40), 

účetnictví a mzdy (285), IT služby (62), údržba zahrady a chodníků (39), revize, 

servis (65), cestovné (10), náklady na reprezentaci (1), ostatní (282)

             mzdové náklady  ** 307 303 DPP, DPČ (47), mzdy obec (185), odvody z mezd (71) Poníženy odvody.

             odpisy dle odpisového plánu ** 445 442 Poníženo podle odpisového plánu.

             jiné ostatní náklady  ** 820 92 pojištění majetku (30), sociální náklady (56), ostatní (6)

Poníženo pojištění, navýšeny sociální a 

ostatní náklady. Neuplatněná část DPH 

přesunuta na řádek 20.

Náklady - doplňková činnost 1 250 1 250
potraviny (650), materiál (20), energie (50), opravy (20), služby (20), mzdy a odvody 

(400), ostatní náklady (90)

Náklady a investice celkem 53 490 54 042

Vysvětlivky:  * a ** závazný ukazatel stanovený zřizovatelem, který určuje účel použití prostředků a jehož objem příspěvková organizace (dále jen "PO") nesmí překročit bez schválení zřizovatele.

                      **  v rámci závazného ukazatele je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu ukazatele), aniž by se změnil schválený objem tohoto ukazatele, přesuny schvaluje ředitel PO.

V Brně dne: 7.5.2018  Podpis ředitele: Mgr. Petr Kapounek    

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace 

ROZPOČET NA  ROK  2018 - úprava k 31.05.2018


