
 

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MIKULOV 

VĚC 

26. 4. 2019 
 

MÚ Mikulov 
 
Náměstí 1  
692 01 Mikulov 

   

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2018 

V roce 2018 hospodařila naše škola s následujícími finančními prostředky: 
1. Prostředky na mzdy – JMK  

mzdové prostředky   14.885.397,-Kč 
odvody      5.109.317,-Kč 
FKSP          297.704,-Kč  
ONIV          398.211,-Kč 
OPPP          142.000,-Kč  

Celkem     20.832.629,-Kč  
2. Provozní prostředky – zřizovatel MÚ Mikulov 

a. provoz budovy 3.100.000,-Kč  
b. malování budovy    200.000,-Kč 
c. správce hřiště        200.000,-Kč  
d. oprava schodiště    400.000,-Kč 
e. osvětlení (3.etapa)    350.000,-Kč 
f. opravy podlah tříd    400.000,-Kč 

V posledních letech dochází k nárůstu počtu žáků školy i tříd, ve kterých jsou žáci umístěni, to 
vede ke snížení využitelnosti odborných učebny školy, které se nově stávají kmenovými 
třídami. V nadcházejícím školním roce se situace v souvislosti s dalším zvýšením počtu tříd 
v tomto ohledu ještě zhorší.   

3. Projekt „ Podpora společného vzdělávání“ – dotace EU (2 roky) 
4. Vlastní prostředky – hospodářská činnost  

Všechny provozní prostředky byly vyčerpány, menší ušetřené finance byly použity k drobným 
opravám, popřípadě k posílení jednotlivých položek rozpočtu.       
Zprávu zpracoval:       Schválil: 
Lucie Doušková      Mgr. Miroslav Pokorný 

IČ 70279055 
DIČ CZ 70279055 
Komerční banka, č. ú. 107-2859950227/0100 

PSČ 692 01 
e-mail: zshranicaru.mikulov@wo.cz 

Telefon / fax: 519 511 493 
Telefon: 519 510 587 















































Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 4

v tis. Kč
stav k 1.1. stav k 31.12.

plán skutečnost plán skutečnost
příděl z odpisů z DHM a DNM 194 pořízení dlouhodobého maj. 174
dotace z rozpočtu obce opravy a údržba nem. Majetku
investiční dotace ze  SF odvod do rozpočtu obce
výnos z prodej DHM
převod z fondu rezevního ostatní
ostatní 

Fond investiční 179 celkem tvorba 0 194 celkem čerpání 0 174 199

stav k 1.1. stav k 31.12.
plán skutečnost plán skutečnost

příděl ze zlepš. výsl. hosp. 8 převod do investičního fondu

peněžní dary
časové překlenutí rozdílů mezi 
výnosy a náklady
úhrada ztráty za předchozí léta
ostatní 394

Fond rezervní 635 celkem tvorba 0 8 celkem čerpání 0 394 249

stav k 1.1. stav k 31.12.
 plán skutečnost plán skutečnost

příděl ze zlepš.  hosp výsledku překročení prostředků na platy
ostatní

Fond odměn 195 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 0 0 195

stav k 1.1. stav k 31.12.
plán skuitečnost plán skut

příděl do fondu na vrub nákladů 312 úhrada potřeb zaměstnanců 293
ostatní

FKSP 95 celkem tvorba 0 312 celkem čerpání 0 293 114
Sestavil dne: 26.04.2019
Jméno: Lucie Doušková Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Pokorný
Podpis: Podpis ředitele:

t v o r b a č e r p á n í 

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r.2018

t v o r b a č e r p á n í 

t v o r b a č e r p á n í 

Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace

t v o r b a č e r p á n í 



Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov – příloha č. 3 

Název příspěvkové organizace: 
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace 
 
 
 

SKUTEČNÉ VĚCNÉ  ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2018 
   

Název akce 

Finanční náklady na 
realizaci akce v tis. 
Kč Poznámka 

 Plynová pánev ŠJ 81    
 Server PROLIANT 93    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Zpracoval: Lucie Doušková 
 
 
 
Datum:26.4.2019                                                     …………………………………………… 
                                                                                               razítko a podpis ředitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 5

Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace

v Kč

výsledek hospodaření před zdaněním 168620,05 úhrada ztráty za předchozí léta 0
daňová povinnost 10750 příděl do fondu odměn

příděl do fondu rezervního 157870,05

Hospodářský výsledek po zdanění 157870,05 celkem příděly 157870,05

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1.  pokrytí ztráty z předchozích let
2.  příděl do fondu odměn
3.  příděl do rezervního fondu

Zpracoval dne: 26. 4. 2019
Jméno: Lucie Doušková Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Pokorný
Podpis: Podpis ředitele:

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018
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