
ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   CHEB,   KOSTELNÍ   NÁMĚSTÍ   14,
příspěvková organizace

Městský úřad
Cheb     
     
                                                                                                                V Chebu 16. 1. 2020

Věc: Rozbor plnění výnosů a nákladů za kalendářní rok 2019 – komentář

     Naše organizace dosáhla k 31.12.2019 zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní 
činnosti Kč 123.830,04 a v hospodářské činnosti Kč 48.773,72.

Důvodem zlepšeného hospodářského výsledku jsou tyto skutečnosti:
- nedočerpání finančních prostředků od zřizovatele ve výši Kč 123.285,04 (příspěvek 

byl snížen o výnos ze školného ŠD Kč 16.250,-- a odpisy majetku z EU Kč 492,-), 
z toho jsou především nedočerpány položky energií (Kč 64.940,98) z důvodu úspory 
tepla

- ostatní položky rozpočtu byly téměř vyčerpány (zůstatek Kč 58.344,06 - jako rezerva 
na samý konec roku, aby nedošlo k přečerpání rozpočtu)

- tržby za poškozené učebnice, ztráty UP a opisy vysvědčení ve výši Kč 545,--

Odpisy majetku pořízeného z prostředků EU jsou kryty výnosy ve výši Kč 492,--.

Příspěvek na partnerské vztahy a akce byl zcela vyčerpán. Příspěvek byl použit 
na dopravu, pojištění a ceny pro žáky v rámci maškarního plesu pořádaného naší partnerskou 
školou v Marktredwitz, dále na basketbalový turnaj, den dětí a další soutěže a akce pořádané 
naší školou.
Z položky drobný dlouhodobý hmotný majetek jsme v kal.roce 2019 nakoupili počítače, 
notebooky a školní nábytek.

V rámci čerpání položky opravy, udržování byly provedeny opravy elektroinstalace kovodílny
a došlo k větší opravě kopírek.  
Příspěvek na částečnou úhradu nákladů na kurzy sebeobrany pro naše žáky jsme zcela 
vyčerpali.

Čerpali jsme také náš fond odměn, a to ve výši Kč 8.500,--.

V roce 2019 pokračoval na naší škole projekt, který byl zahájen už v kal. roce 2017 pod 
názvem Čteme spolu. Na tento projekt jsme čerpali finanční prostředky, které byly převedeny 
jako nespotřebované k 31.12.2018 do našeho rezervního fondu. Ve výši Kč 156.174,-- byly 
dočerpány a bylo provedeno jeho vyúčtování.

Dalším projektem byl projekt Zodpovědné chování – jasná budoucnost. Na projekt jsme 
obdrželi finanční příspěvek ve výši Kč 20.000,--. Tento byl ke dni uzávěrky zcela vyčerpán a 
bylo odesláno jeho vyúčtování.



V září jsme zahájili další projekt v rámci Šablon II. – Počítejme spolu. Na projekt jsme čerpali
ke dni uzávěrky Kč 151.926,90,-. Na tento projekt jsme obdrželi finanční prostředky ve výši
Kč 644.986,-. Účtováno na dlouhodobé zálohy.

Rezervní fond jsme čerpali celkem ve výši Kč 196.994,-- na nákup nábytku (Kč 172.234,-) a 
na vybudování plotu s bránou na hranici pozemku (Kč 24.760,-).

Také jsme se souhlasem zřizovatele čerpali náš investiční fond ve výši Kč 67.216,- k nákupu 
nového serveru pro naši školu.

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – dary jsme čerpali ve výši Kč 13.000,-- v souladu 
s jejich poskytnutím (3.000,-- na dopravu žáků na naučnou stezku a 10.000,-- na nákup košů 
na tříděný odpad).

Příspěvek na přímé náklady byl zcela vyčerpán.  
Finanční prostředky pod UZ 33076 (částečné vyrovnání mezikraj.rozdílů v odměňování 
ped.prac.) jsme nedočerpali ve výši Kč 125,--. Jedná se o úsporu z odvodů z důvodu snížení 
sazby pojistného během kal.roku. Částka je vrácena v rámci finančního vypořádání dotací 
MŠMT 2019.

Naše škola vykonávala v roce 2019 hospodářskou činnost – realitní činnost. V této činnosti 
jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši Kč 48.773,72. 
K vyúčtování služeb spojených s užíváním škol. bytů dojde v řádném termínu roku 2020.

                                                                                                       Mgr. Miloslava Hartmannová
                                                                                                                   ředitelka školy
 

 

 

 

                                                                                                      

    

     




