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  Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378, okres Rychnov nad Kněžnou 

Příspěvková organizace 

IČO: 75 01 86 91 

 

Výroční zpráva o hospodaření 

za rok 2016: 
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Komentář k rozboru hospodaření v roce 2016: 

 

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2016 se státními účelovými dotacemi z rozpočtu 

MŠMT prostřednictvím Královéhradeckého kraje a s příspěvkem zřizovatele Města Dobrušky. 

Malé procento výnosů činily příjmy školy. 

Hospodaření se všemi prostředky je přehledně vykázáno v přiložených tabulkách. 

 

Výsledky hospodaření: 
 

A)   Přidělené státní prostředky.  

1. Přidělená státní neinvestiční dotace přímých výdajů na vzdělávání pod účelovým 

znakem 33 353  o celkovém objemu 9 973 899 Kč byla zcela vyčerpána. 

 

 Z toho činily prostředky na mzdy ve výši 6 956 700 Kč.  

 Na zvýšení platů pracovníků regionálního školství od září 2016 byla škole přidělena 

částka  pod ÚZ 33 052 ve dvou splátkách celkem ve výši 239 499 Kč. 

 Z toho pouze na platy bylo použito 176 752 Kč 

 Z náhrad za nemoc byly posíleny mzdové prostředky o 14 123 Kč.  

 Celková konečná částka použitá na platy zaměstnanců byla v celkové výši 7 147 

575 Kč. 

 

2. Prostředky na OON byly škole přiděleny o celkovém konečném objemu ve výši 70 000 

Kč. Peníze byly využity na odměny zaměstnancům, kteři pracovali na základě dohod. 

Původní požadovaná předpokládaná částka 65 000 Kč byla v listopadu navýšena o  

5 000 Kč.  

 

3. Na ONIV  byla škole přidělena konečná částka 214 200 Kč.  

Na konci roku byla použita do ONIV i částka zbylá z odvodů 23652 Kč.  

Výsledná suma použitá na ONIV činila 137852 Kč. (čerpní viz tab. v příloze) 

 

4. Příděl FKSP byl stanoven na 104 400 Kč z ÚZ 33 353 a 2651 Kč z ÚZ 33 052. FKSP 

byl dále navýšen o 77,50 Kč na základě vyplacené odměny zaměstnankyni 

z rezervního fondu odměn. 

Konečný příděl do FKSP byl 107 128,50 Kč. Použito bylo 107 291,11 Kč. Rozdíl 162,61 

Kč na byl doplněn z uspořených prostředků ONIV. 

 

5. Na základě předložené žádosti škola získala prostředky z programu na podporu aktivit 

v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016.  

 Celková částka činila 42 000 Kč 

 Prostředky byly využity především na úhradu nákladu na vzdělávání metodičky 

prevence ve školském zařízení pro další vzdělávání ped.pracovníků 

Královéhradeckého kraje program č. 1-01-1-23 Studium k výkonu 

specializovaných činností – prevence soc. patolog. jevů. Část nákladů byla 

použita na program prevence Rubikon pro žáky 6. ročníku 
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   B)   Příspěvek města 

 Přidělený příspěvek od Města  byl ve výši 1 730 000 Kč. 

 

o V rámci doplňkové činnosti škola získala 66 138 Kč, a to především 

z pronájmu učeben a místa na potravinové automaty. Významný byl příjem 

ze sběru papíru, který navýšil rozpočet o 25 530 Kč 

o Z rezervního fondu pro rok 2016 bylo použito 47 721,33 

o Konečná částka, která zůstává pro rok 2017 činí 21983,29 Kč. 

o Čerpání jednotlivých položek je patrný v přílohách. 

 

    C)  Stav pokladny školy ke dni 31.12.2016 byl 9 774 Kč. 

 

D) Poznámky: 

 V roce 2016 bylo zjištěno, že omylem krajského soudu bylo zrušeno IČO Klubu 

přátel školy. Po projednání s radou školy byl tento KPŠ zrušen. Rovněž byl zrušen 

účet KPŠ a prostředky ve výši 76 234 Kč byly použity ve prospěch všech žáků 

školy, ve formě příspěvků na dopravu na výlety a exkurze, na kulturní akce na na 

nákup cen a odměn. 

o Přehled čerpání je uložen v archivu školy 
 

 

 Poslední veřejnoprávní kontrola hospodaření zřizovatelem proběhla ve škole v říjnu 

2016. Kontrolované období leden až září 2016. Bez vážných závad. Drobné 

nedostatky byly vyřešeny v průběhu kontroly. 

 

 

 

 

 

 

V Dobrušce dne  20.2.2017 

              Zpracoval:               Mgr. Václav Hlavsa 

        ředitel školy 

 

 

 

 


