Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

IČ: 70982996

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 01.01.2020 - 31.12.2022
2020

Č.

Příjmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dotace od zřizovatele
Úhrady od rodičů - stravné
Úhrady od rodičů - stravné obědy
Úhrady od rodičů - tzv. školné
Ostatní příjmy
Dotace ze SR - MŠMT ÚZ 33353

Výdaje
1. Provozní nákl. SÚ 5XX celkem
2. Mzdové nákl. ÚZ 33353 celkem
3. Investiční výdaje celkem
Ostatní příjmy
1. Tvorba rezervního fondu
2. Tvorba fondu odměn
3. Tvorba přijatých půjček a úvěrů
Ostatní výdaje
1. Použití rezervního fondu
2. Použití fondu odměn
3. Splátky přijatých půjček a úvěrů

2021
1.784.200,-- Příjmy
240.000,-48.000,-56.000,-40.000,-200,-1.400.000,--

Dotace od zřizovatele
Úhrady od rodičů - stravné
Úhrady od rodičů - stravné obědy
Úhrady od rodičů - tzv. školné
Ostatní příjmy
Dotace ze SR - MŠMT ÚZ 33353

1.784.200,-- Výdaje
384.200,-1.400.000,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--

Provozní nákl. SÚ 5XX celkem
Mzdové nákl. ÚZ 33353 celkem
Investiční výdaje celkem
Ostatní příjmy
Tvorba rezervního fondu
Tvorba fondu odměn
Tvorba přijatých půjček a úvěrů
Ostatní výdaje
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Splátky přijatých půjček a úvěrů

2022
1.839.200,-- Příjmy
245.000,-48.000,-56.000,-40.000,-200,-1.450.000,--

Dotace od zřizovatele
Úhrady od rodičů - stravné
Úhrady od rodičů - stravné obědy
Úhrady od rodičů - tzv. školné
Ostatní příjmy
Dotace ze SR - MŠMT ÚZ 33353

1.839.200,-- Výdaje
389.200,-1.450.000,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--

Provozní nákl. SÚ 5XX celkem
Mzdové nákl. ÚZ 33353 celkem
Investiční výdaje celkem
Ostatní příjmy
Tvorba rezervního fondu
Tvorba fondu odměn
Tvorba přijatých půjček a úvěrů
Ostatní výdaje
Použití rezervního fondu
Použití fondu odměn
Splátky přijatých půjček a úvěrů

1.893.200,-245.000,-50.000,-58.000,-40.000,-200,-1.500.000,--

1.893.200,-393.200,-1.500.000,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 je sestaven jako vyrovnaný (příjmy = výdaje).
Jako vyrovnáný je sestaven i střednědobý výhled rozpočtu v následujících třech letech.
Není rozpočtována potřeba fin. prostředků od zřizovatele na mzdy a náklady související. Tato skutečnost však závisí na způsobu financování školských zařízení
ze státního rozpočtu, kde je připravována reforma výpočtu financování školských zařízení, která bude realizována průběžně se zahájením od roku 2019.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. školné, školkovné) je stanovována dle vyhl. č. 14/2005 Sb., v platném znění, po dohodě se zřizovatelem.
Organizace není vlastníkem žádného dlouhodobého hmotného majetku, který je určen k odpisování. Organizace netvoří fond investic.
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven v souladu s ust. § 28 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění.
Součástí příjmů a výdajů nejsou případné příjmy a náklady z dotací a grantových programů, které jsou vyhlašovány. Zapojení se do grantových programů
závisí na podmínkách programu. Školské zařízení zvažuje zapojení se do aktivity "Chůva - personální podpora MŠ".
Sestavila: Helena Moudrá, účetní organizace
Střednědobý výhled rozpočtu schválil zřizovatel - starosta obce dne 27.12.2018.

Schválila: Lenka Dostálová, ředitelka
Mgr. Petr Padrnos

V listinné podobě je střednědobý výhled rozpočtu k nahlédnutí v kanceláři Mateřské školy Petrovice a Obecního úřadu Petrovice.
V elektronické podobě je k nahlédnutí na internetových stránkách obce Petrovice - www.petroviceutrebice.cz, v části mateřská škola - hospodaření.
Zveřejněno dne 07.01.2019

