Mateřská škola LOČENICE, příspěvková organizace
Ločenice 86, 373 22 Ločenice
IČO: 70983755

Schválený rozpočet na rok 2021
NÁKLADY
účet název účtu

částka

Spotřeba materiálu
501
502
511

provozní materiál -ks do 3000,-Kč: odborná literatura pedagogická i dětská,psací potřeby,
kancelářské potřeby,tonery, papír,tiskopisy,hygienické a úklidové potřeby,drobný hardware…
učební pomůcky, povlečení, hračky, drobné vybavení k výuce

150 000,00

Spotřeba energie - elekřina, vodné stočné
Opravy a udržování

22 000,00
5 000,00

Drobné opravy a údržba vybavení školy

Ostatní služby
518
521
52x
5xx
558

Softwarové vybavení a upgrade stávajících programů, telefony, semináře, školení
poštovné, internet, správa sítě,bankovní poplatky, prádelna, náklady na revize a
BOZP, právní služby,školní akce nehrazené rodiči, doprava pro děti, vstupné a pod.

Mzdy - DPP (provozní zaměstnanec, zástup)
Mzdy, odvody - státní dotace
Ostatní náklady - včetně potraviny
Nákup majetku - s dobou použitelnosti nad 1 rok a ceny vyšši než 3 tis. Kč

75 000,00
2 100 000,00
159 000,00

Vybavení školy zařízením a majetkem spadajícím do „drobného hmotného majetku“
jde o vše dle účtu 501 nad zákonem stanovený limit
= majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou vyšší než 3 tis.Kč

CELKOVÉ NÁKLADY
VÝNOSY
účet název účtu
602
602
649
672
672

60 000,00

Výnosy z prodeje služeb - stravné
Výnosy z prodeje služeb - školkovné
Ostatní výnosy z činnosti
Dotace na mzdy - státní dotace
Příspěvek od zřizovatele

CELKOVÉ VÝNOSY

32 000,00

2 603 000,00

částka
110 000,00
53 000,00
10 000,00
2 100 000,00
330 000,00

2 603 000,00

Doložka:
Návrh rozpočtu MŠ Ločenice na rok 2021 byl zveřejněný na úřední desce a na internetových stránkách obce
na adrese www.locenice.cz od 4.12.2020 do 19.12.2020.
Tento schválený rozpočet na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách www.locenice.cz. Schválen dne
21.12.2020, usnesení č. 24/293. Je vyvěšen v elektronické podobě - způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno (i v el.podobě): 22.12.2020
Sejmuto: 31.12.2021
V Ločenicích, dne 22.12.2020
Olga Becherová, ředitelka MŠ Ločenice

