Mateřská škola Plaňany, okres Kolín
Tylova I84,

28'J,

04 Plaňa ny

Komentář k rozpočtu provozních nákladů za rok2OI4

Návrh na rozpočet zpracoval ing, Jaroslav Němeček s ředitelkou Ludmilou Svobodovou

Celková navrhovaná částka k čerpánína rok 2O74 byla 538.000,-Kč. Z toho odhadovaná částka
vybraná za úplatu za předškolní vzdělávání byla 120.0OO,-Kč. Úplata za předškolní vzdělávání byla
stanovena pro školnírok2OI3|2O14 ve výši 290,-Kč, pro školnírok2014/2015 také ve výši 29O,-Kč za
celodenně docházející dítě. Úplatu neplatí děti rok před odchodem do školy. Děti s odloženou školní
docházkou platí. Pro rok201,4 celkově bylo požadováno pro provoz MŠ418.0OO.
Městys Plaňany částku schválil.
Čerpánírozpočtu.
Největší položkou čerpánírozpočtu je spotřeba energií /elektřina, voda, plyn/, která za tento rok
činila 155.617,30 Kč.

Větší položka čerpánírozpočtu je na č. účtu501 ve výši 420229,42,-Kč. Sem patří prostředky na
kancelářské potřeby, materiál pro údržbu,drobný majetek, noviny, časopisy, učebnípomůcky,
výtvarný materiála největšípoložkou jsou potraviny 3L3I74,52Kč.
Např. bylo nutné dokoupit podle požadavků hygieny dalšímatračky pro relaxaci staršíchdětí po
obědě a pro všechny děti 2. a 3. třídy dát ušítna tyto matračky prostěradla. Částta I2.L68,-Kč.
Pokračuje rniměna starého nábytku za dětský barevný /73.577,-Kč./

Většípoložkou ještě byla výměna dřevěných, již zničených sedáků kolem pískovišťza nové plastové.
K nim pak i nové kryty pískovišť.

Dalšívětšípoložky čerpání rozpočtu jsou opravy a udržování za55229,L3 Kč a významnou položkou
jsou také režijnínáklady za 3. třídu, které platíme ZŠPlaňany.
Pro zahradu byl plánován místo starého plechového domku nový zahradní. Bylo však zjištěno, že
zamýšlený typ domku je pro naše účelynevhodný. Vhodný je mnohem dražší.Peníze proto byly
,Úyužity k zakoupení nové průlezky pro děti.
Dalšípoložky čerpáníjsounapř. potřebné zakoupení nového softwaru pro

Š.l/O.g+6,-Kčl

.

Čerpánírozpočtu- základní položky podrobněji:

1.
2.
3.
4.
5.

spotřeba elektrické energie

47889.74

spotřeba energie - voda
spotřeba energie - plyn

46522,8o
61204.76

oprava a údržbabudov

40666.57

oprava a údržbaostatní
kancelářské prostředky

14562.56

čistícíprostředky
materiál pro údržbu

Lo473,-

učebnípomůcky

L3332,-

10, noviny, časopisy

3726,-

6.
7.
8.
9.

5324.9o
2074,-

11. oTE

L82o2,-

].2. materiálostatní

28233,-

].3. revize

21030,50

14. služby ostatní

63810,68

].5. mzdové náklady

26363,-

16. dohody o provedení práce
77 . zdravotní pojištění

27300,-

18. sociální pojištění

6586,-

19. pojištění

9018,_

Celkem

náklady:

Celkem v,ýnosy
Zisk -ztráta:

:

2362,-

859437.58
87L258.22

tt82o,64
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