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Základní škala J.A.Komenského a Mate ská škola Brno, nám. Republiky
plán v tis.

Ukazatel
Dotace ze státního rozpočtu
Transfery z

EF,

kč

23 000

R, KÚ, st. fond a ost. zdrqjťl

10,

z{.oo.až

l

p ís

v tis. Kč
Popis změny

Rozpis

úprava
21 000

poskytuje KU JMK ve v ši krajsk

cÝt

Sniženo dle skutečně schválného rozpočtu na r.2022.

normativtj

Nau šeno o p iznanó transfery.

Covid doučováni (239), digitálni propast (560)

0

799

2 800

3 200

p ispěvek na provoz (2.800), nav šeníp íspěvku na energie (a00)

Nav šeníp íspěvku na energie z izovatelem.

2 035

4 367

školné (350}, p rimy od rodičri na školní akce - ŠvP,v lety, kroužky, pramvní sďity (65), dotace
MMB (1.600), Bezplatná strava (100), p ispěvky MMB na vybavení t íd pro ukrajinské žáky -

Sniženy p edpokládané p tjmy od rodič na akce, pňdána
dotace Bezplatná strava. P idány neinvestiční p íspěvky z

Cacovická (2.247), ostatní v nosy (5)

MMB.

660

640

pronájmy (160), reklama (130), antény (250), energie Vodafone (100)

Sníženyp edpokládané pronájmy.

Fond odměn

50

50

dokfií plat

Fond kulturnícťt a sociálních pot eb

30

30

vybaveni pro pot eby zaměstnanc (30)

3í0

410

Neinvesti&rí p íspěvek t]SC - MČ Bmosever

V

nosy školy - hlavní činnost

V

nosy školy - doplňková činnmt

Použitípeněžních fond školy;

Rezervni fond

,

odměny zaměstnanc m (50)

čerpání dar (10), čerpání na rozvoj činno ti - DDHM (400)

Nau šeno na další dokrytí náklad

dokrytí oprav: malováni (400), oprava pr jezdu a vchodu MŠ(400), opravy movitého majetku (60) a
Fond investic

v ,nosy a investice celkem
Náklady hrazené ze státniho rozpočtu
Óerpání transfer zEF, SR, KÚ, st.
lnvestice vlastní

fond

a ost.zdroj

*

lnvestice dotovaná obcí *
Náklady - hlavní činnost celkem

600

1 135

29 485

31 631

23 000

21 000

0

79g

0

10

0

165

5 835

9 02T

.

Nav šeno na dalšídokrytí náklad

ostatni opravy (100); investice z p ispěvku MMB na vybavení budovy Cacovická (16 ), dokrytí
investic Cacovická (í0)

z investičního p íspěvku MMB

mzdy, zákonné odvody z mezd, p iděl do FKSP, učební pom cky, DVPP

Upraveno v souvislosti s u nosy.

v

+

. Nav šeno o investice
jejich dokryti z Fl.

Covid doučováni (239), digitální propast (560)

Upraveno v souvislosti s

dokrytí investic do budovy Cacovická (10)

Nav šeno na dokrytí investic.

myčka a interaktivni tabule do budovy Cacovická (165)

Nav šeno o investice z investičniho p íspěvku MMB.

nosy.

náklady hrazené rodiči (65), náklady hrazené z dotací MMB (1.600}, Bezplatná strava (100),

z

toho: náklady nekryté p íspěvkem z izovatele

2 67a

5 492

ochranné prost edky p edané z MMB (30), mzdové náklady z FO (50), náklady hrazené z FKSP
(30), náklady hrazené z darťl (10), DDHM a materiál hrazené z RF (400), opravy hrazené z Fl (960),

Upraveno v souvislosti se souvisejicími v nosy,

Wbavení t íd z neinvestičního p íspěvku MMB (2.247|
provozní nákladyl *

3 165

materiálové náklady

energie

*

333

*

oprary a irdĚba

3 535

800

*

650

1

325

DDHM (0), nnateriál (325}

SníženoDDHM (bude hrazeno z RF), nav šen materiál.

550

elekt ina (450), voda (100), plyn (1 000)

Nav šeni cen elekt iny a plynu, ponížena voda.
Opravy budou hrazeny z Fl.

0

dovoz stravy (150), banka (10), telefon, internet, poštovné (90), odvoz odpadu (80), praní prádla

služby *

855

96í

(40), zpracování mezd (70), lT služby (100), revize (50}, servis (120), cestovné (10I-náltlady na

reprezentaci (1), ťtklidové služby (130), ostraha objektu (10), licenm (50), ostatní služby (50)
mzdově náklady

*

280

odpisy dle odpisového plánu
jiné ostatni náklady
Náklady - doplňková činnost

Náklady a ínyestice celkem

*

*

*

42a

DPP, DPČ - topič, pomoc v ŠJ,lT, klid, zednické práre (310), mzdy obec (40), odvody z mezd i k

Fo r0)

ťtklidové služby.
Nau. šeny dohody a zákonné odvody

zmezd.

27

27

22a

252

pojištěni majetku (25), právní ochrana (25), sociálni náklady (202)

Naq šeny sociálni náklady.

650

630

materiál (50), energie (200), opravy (100), mzdy a odvody (280)

Snlžen materiá! a služby, naq šeny mzdové náklady.

29 485

31 631

položky rozpočtu, jejichž změnu ójemu schvaluje zňzovatel. V rámci pdožky je PO oprávněna povádá p esuny proefiedk (v tozpieu), plbsuny

V Brně dne: 8.6.2022

Nav šen dovoz stravy, zpracování mezd, servis a

Vypracovala: Š,Hopjanová Sďrválil: Mgr. Simona Pokomá, editelka

sóvaluje

editel PO.

n,
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