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SchválenÝ rozpočet obce pro Mateřskou školu Krčmaň. nřísněvková oľganĺzacena rok 2021

A. nákladv celkem

účet

2.292.000,-Kč

spotřeba materiálu

501

60.000._Kč

*čistícíprostředky
*pľacovní ođěw_ p' Koláčková
* materiál do 3.tisíc
*vytvaľný matęriál výkľesy'
barvy, lepidla, pastelky, laminovací
folie' ľůanýmateriálna tvoření
*kancelářský materiál _ tonery
copY papírY, pořadače, složky,
*učebnípomůcky_ didaktické a
v zděIź.:y ací hry' obrazorný materiál
*knihy, časopisy pracovní listy
Kuliferda a Kuliferdík, časopis
Informatoriuą knihy pľo
předškolfüy' knihy do dětské
knihovny' odborná literatura
xostatní potřeby MŠ akce
pořáđanéMŠ:Drakiáda,
Mikulášská nadílka, vánoční
besídka, Halloweeą zápis do MŠ,
nocování v MŠ,loučenís
předškoláky
spotřeba energie
*voda
*elektřina
*plyn
opravy a'(ldľžba,rcv izę
cestovné
ostatní služby
*telefon
*dovoz obědů
*vzděIźwacíinstitut

8.000.4.000.7.000.15.000.-

8.000.7.000.6.000.-

17.000.-

502

511

512
s18

158.000.-

Kč

Kč
3.000.- Kč
260.000.- Kč

16.000.27.000.115.000.-

15.000._

10.000.180.000.6.000.50.000.16.000.-

r ežiini náklady stravné
*poplatky _ bankovní poplatky,
poštovné,provozní režję amzđová
reŽie' spľáva wębu, webhosting
mzdové náklady
zźtkoĺlnéso ciální po i ištění

524

1.430.000.- Kč
340.000.- Kč

iiné sociální poiištěnĺ
zátkonrlé so ciální náklady

525
5Ż7

20.000._

*

52t

4.000.-

Kč
Kč

ostatní nráklady z činnosti

B. výnosy celkem
I. výnosy z čĺnnosti
výnosy z prodęie služeb
ostatní výnosy z činnosti
II. Íinančnírrýnosy
finančnívýnosy_ uroky
fV. ýnosy z tľansferů
výnosy vybľaných místních
vládních institucí z tľansferu

549

5.000._

Kč

2.292.000.-Kč
602
649

Kč
Kč

120.000._

l3.000._

662
672

provozní příspěvek zÍizov atęle
provozní dotace z inÝch zdľoiů

OPWV

ostatní výnosy

800.000.-

Bc. K!ára
V Kľčmani16.12.2020

Kč

1.290.000._ Kč
80.000'_ Kč

Felnerová

ĺ, Digitálně podepsal Bc.
. 'Klára Felnerová

''

Datum:2021.01.06
l7:26:00 +01'00'

Bc. KlĺíraFelneľová

pracovní oděvy _ Koláčková Dagmar - pľacovník obchodního provozu
plášť pľacovní ochranný bílý, halena, košile

kalhoty pracovní bílé
obuv pracovní sandálová s protiskluzovou podešví,s peurou patou nebo patním řemínkem

pokľývka hlavy potravinářská
rukavice jednorázové pro styk s potravinami

pracovní oděvy - Koláčková Dagmaľ - školnĺce
triko pľacovní
kalhoty pracovní

rukavice ochľannépracovní pětiprsté proti mechanickým rizikům
rukavice ochranné pracovní odolné chemikáliím
obuv pracovní polobotková, uzavŤená, odolná proti vodě a pľotiskluzovou podešví

pracovní oděvy - Koláčková Dagmar _ topĺč
triko pracovní
kalhoty pracovní

pracovní oděvy _ učitelĘ

obuv pracovní sandálová s protĺskluzovou podešví
všę doba životnosti 12 měsícri, obuv 24 měs.

)
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