
Struktura náklad ů a výnos ů příspěvkové organizace na rok 2017

Název organizace:  Základní um ělecká škola Roudnice n.L.
Návrh 2017

Náklady
 Město 

Roudnice n.L. - 
hlavní činnost

Vedlejší 
hospodá řská 
činnost školy

Dotace z 
Krajského 

úřadu 
Ústeckého 

kraje
501 materiál 231
502 energie 430
504 prodané zboží 0 20
511 opravy a udržba 368 Oprava šaten a čtyř soc. zařízení 160 tis
512 cestovné 24 Výmalba budovy Libušina 30 tis.
513 reprezentace 10 Klimatizace učebny hudení nauka 50 tis. 50 tis.
518 služby 540
521 mzdové náklady 82 9 526
524 zák. sociál. pojišt ění 28 3 239
525 ost. sociál. pojišt ění 1 38
527 zák. sociál. náklady 245
528 ost. sociál. náklady 0
538 ost. dan ě a poplatky 9
544 úroky 0
548 manka a škody 0
549 ostatní náklady 0
551 odpisy majetku 80
z toho odpisy budov a staveb 38
558 náklady z drobného majetku 454
569 ostat. náklady z činnosti 0
náklady celkem 2 502 20 12 803

Výnosy Celkem Celkem Celkem
601 výnosy z prodeje vl. výr. 0
602 výnosy z prodeje služeb 1 780 50
603 výnosy z pronájmu 0
604 výnosy z prodeje zboží 0 24 Oprava opěrné zdi Rvačov 120 tis. 120 tis.
662 úroky 1
648 zúčtování fond ů 60
649 jiné výnosy 0
646 prodej DHM 0
644 prodej materiálu 1
672 dotace 660 12 803
výnosy celkem 2 502 74 12 803

předpokládaný z ůstatek rezervního fondu ke konci roku 2017: 756
předpokládaný z ůstatek investi čního fondu ke konci roku 2017: 42
přepdokládaný z ůstatek fondu dom ěn ke konci roku 2017: 20

Plánované investice a opravy z  pen ěz PO

Název investice,opravy celková částka za 
opravu, investici 

z rezervního fondu 
bude čerpáno (K č):

z investi čního 
fondu bude 

Plánované investice a opravy hrazené pln ě nebo částečně z rozpo čtu města

Název investice,opravy celková částka za 
opravu, investici 

placeno z m ěsta 
(Kč)

placeno PO (K č)


