Odbor školství a evropských fondů
Úřadu městské části Praha 9

STANOVISKO
k výsledku hospodaření Mateřské školy Veltruská 560, Praha 9

Hlavní činnost
Na období od 1.1. do 31.12. 2016 byl schválen z rozpočtu Odboru školství a
evropských fondů pro příspěvkovou organizaci MŠ Veltruská :
Příspěvek na provoz ……………………………….………………….…1.904.000,- Kč
k pokrytí rozdílu mezi :
předpokládanými vlastními výnosy..………………………..…..…………..1.801.000,-Kč
a předpokládanými náklady…………………………………..…..…………3.705.000,-Kč
Součástí schváleného rozpočtu byly účelové prostředky v celkové výši 336.000,Kč na údržbu zeleně, pískovišť a dětských hřišť, na drobné provozní opravy, na
servis výtahů a pravidelné revize a na výuku anglického jazyka.

V průběhu roku byl provozní příspěvek zvýšen o prostředky:
na odměnu ředitele mateřské školy vč. odvodů ve výši …….…………...…43.300,- Kč
na pořízení nábytku………………………………………………………..……90.000,- Kč
na posílení mzdových prostředků zaměstnanců (z rozpočtu Hl.m.Prahy-UZ
96)………………………………………………………………………………..125.300,- Kč
Upravený příspěvek na provoz činil………………………………….…2.162.600,- Kč

Ve skutečnosti mateřská škola získala vlastními výnosy ………….2.549.059,51 Kč,
zejména za stravné a školné, které jsou hlavním zdrojem tržeb mateřské školy a
zapojením vlastního fondu odměn (ve výši 159.000,- Kč) do hospodaření.
Skutečné náklady činily……………………………………..…..…........4.702.338,17 Kč
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Přehled čerpání účelových prostředků:
v Kč
poskytnuto

vyčerpáno

k vrácení

údržba zeleně,
pískovišť a
dětských hřišť

133.000,-

133.000,-

0,-

drobné provozní
opravy

120.000,-

120.000,-

0,-

servis výtahů a
pravidelné revize

27.000,-

27.000,-

0,-

výuka anglického
jazyka

56.000,-

56.000,-

0,-

odměna ředitele
mateřské školy
(vč.odvodů)

43.300,-

43.300,-

0,-

pořízení nábytku

90.000,-

90.000,-

0,-

posílení mzdových
prostředků
zaměstnanců škol
(UZ 96)

125.300,-

125.300,-

0,-

CELKEM

594.600,-

594.600,-

0,-

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí 9.321,34 Kč, vzniká možnost přídělu do
fondů.
Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti činí 34.376,- Kč.
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Hospodaření je kvalifikováno jako ukázněné.
Účetní závěrka byla ověřena oddělením účetnictví a to potvrdilo její správnost. Tím
není dotčeno právo následné kontroly vykázaného hospodářského výsledku a
dodržování platných předpisů, ani možnost postihu při dodatečném zjištění
závažných nedostatků.

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní a vedlejší činnosti navrhuje zřizovatel dle
zákona 250/2000 Sb. rozdělit takto:
fond odměn…………………….…....…9.321,34 Kč
rezervní fond………....…..………..…34.376,00 Kč
celkem…………………..……..……...43.697,34 Kč
Souhlas k převodům bude oznámen po projednání výsledků hospodaření Městské
části Praha 9 za rok 2016.
Závěr:
Odbor školství a evropských fondů po konzultaci s Odborem ekonomickým Úřadu
městské části Praha 9 doporučuje ke schválení
- výsledek hospodaření organizace za rok 2016
- účetní závěrku
- navržené finanční vypořádání
|

Ing. Jan Šíba
vedoucí Odboru ekonomického

Mgr.Martin Odehnal
vedoucí Odboru školství a evropských fondů

V Praze dne 17.března 2017
Vypracovala : Ing. Hanzlíčková
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