Základní škola a mateřská škola Neslovice,
okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace,
Hlavní 71, 664 91 Neslovice , IČO: 70999503

Hospodaření
školy
Základní školy a mateřské školy
Neslovice r.2019
-příloha k výroční zprávě

Výnosy základní školy za r.2019 byly tvořeny z následujích zdrojů:
➢ státní dotace (viz. příloha č.1)
➢ dotace od zřizovatele (viz. příloha č.2)
➢ platby od rodičů a ostatní platby (viz. příloha č.3)
➢ platby z hospodářské činnosti (viz. příloha č.4)
➢ transfér Obec Tetčice (viz. příloha č. 5)
Výnosy a náklady za r.2019:
➢ celkové výnosy za 2019 činí 26 644 319,37 Kč
➢ celkové náklady za 2018 činí 26 562 750,13 Kč
Hospodářský výsledek je složen:
➢ ze zisku hospodářské činnosti
➢ zůstatek dotace od zřizovatele
➢ zůstatek z plateb rodičů
➢ ze SR
➢ z transféru Obec Tetčice

-48 311,79 Kč
0,00Kč
129 521,03Kč
0,00Kč
360,00Kč

Celkový hospodářský výsledek činí 81 569,24Kč.
Byla podána žádost o rozdělení hospodářského výsledku do fondů:
➢ 81 569,24Kč do rezervního fondu.
Zůstatek fondů ZŠ Neslovice k 31.12.2019
➢ Investiční fond:
186 842,00Kč
➢ FKSP:
103 740,18Kč
➢ Rezervní fond z HV:
1 095 716,98Kč
➢ Rezervní fond z ost.zdrojů:
885 743,55Kč
➢ Fond odměn:
141 000,00Kč
V roce 2019 škola neměla žádné investiční výdaje.
Škole byla poskytnuta záloha na transfer od Obce Tetčice pro rok 2019 na úhradu
provozních nákladů související s provozem odloučeného pracoviště ZŠ Palackého 52, Tetčice
ve výši 600 000,-Kč, nespotřebovaný transfér ve výši 62 687,19 Kč dle skutečných nákladů
vrátila organizace Obeci Tetčice na základě vyúčtování v roce 2020 (viz. příloha č.5).
Nedílnou součástí výroční zprávy o hospodaření ZŠ Neslovice za r.2019 jsou přílohy č.1-5.
V organizaci jsou prováděny průběžně kontroly sociálního zabezpečení OSSZ a zdravotní
pojištění VZP. Během roku byla provedena prostřednictvím auditorské firmy Audit-Daně
s.r.o.kontrola veškerých dokladů ZŠ za období od 1.1.2019 do 30.9.2019. Ze všech
uvedených kontrol byl proveden zápis.
Zpracovala:
Eva Zimová

Mgr. Lenka Odehnalová
ředitelka školy

Během roku byla provedena kontrolním a finančním výborem OÚ Neslovice kontrola
veškerých dokladů ZŠ, tato kontrola byla provedena celkem 1x.
Ze všech uvedených kontrol byl proveden zápis

