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J " Rozvaha
PŘ Í SPĚ VrOVÉ  ORGANIZACE

sestavená k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)

okamž ik sestavení : 24.01 .2019 9:31 :08
Nazevú ě etní jednotky: Základní š kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní forma; př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

1 2 4

č í slo
polož ky Název polož ky

Synietický
ú č et

ú č rrní  oBDoBí

sĚ ž r{É
MlNULÉ

BRUTTO I  KOREKCE NETTo

AKT|VA CELKEM 85 969 213,36 43 843 247,,lo 42,125 966,26 40 940 3,14,39

A, Stá]á aktiva 76 124 376,72 43 843 247 Ja 32 281 129 62 32 397 226,34

l, DIoUhodobý nehmotný majetek 503 365,20 503 365,20

1

2

3.

5

6

7,

B

9,

Nehmotné  výsledky výzkumu a vývo]e

Software

ocen] lelná práVa

PoVo enky na emise a preferenč ní  limity

Drobný dloUhodobý nehmotný majetek

osIatni dIouhodooi ^ ehmolný majete(

Nedokonč ený dlouhodobý nehmotný ma]etek

Poskytnuté  zálohy na dloUhodobý nehmolný majetek

D]oUhodobý nehmotný majetek ulč ený k prodeji

012

013

014

0,]5

018

0,19

o41

051

035

503 365,20 503 365,20

ll, Dlouhodobý hmotný majetek 75 621 a11,52 43 339 881,90 32 281 129,62 32 397 226 34

,1, Pozemky

2 Kulturní  př edmě ty

3. staVby

4, samostatné  hmotné  movité  Vě ci a soubory hm.m,vě cí

5 Pě stite ské  celky trvalých porostů

6, Drobný dlouhodobý hmolný ma]eté k

7, ostatní  dloUhodobý hmotný majetek

8 Nedokoně ený dloUhodobý hmotný majetek

9, Poskytnuté  Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10, D]ouhodobý hmotný majetek urč ený k prode] i

031

o21

022

o25

a28

029

042

a52

036

55 645 644,64

4 791 367,78

15 183 999,10

25 245 543,0o

2 91 0 339,80

15 183 999,10

30 400 ,101 
,64

1 881 027,98

31 095 681,64

1 301 544 7a

lll. D|ouhodobý finanč ní  majetek

1

2

3.

5,

6,

í Vlajetkové  ú č asli V osobách s rozhodují cí m Vlivem

lMa]etkoVé  ú č asti V osobách s podstatným VliVem

D]uhové  cenné  papí ry drž ené  do sp]atnosti

Term í nované  Vklady dlouhodobé

ostatní  dlouhodobý í inanč ní  m ajetek

061

o62

063

068

069

lV, Dlouhodobé  pohledáVky

1 Poskytnuté  náVralné  í ]nanč ní  Výpomoci dlouhodobé

2. D]ouhodobé  pohledáVky Z posloupených ú Vě rů

3, Dlouhodobé  poskytnuté  zálohy

5 ostatní  d]ouhodobé  pohledáVky

6 D oUhodobé  poskytnuté  zálohy na transfery

462

464

465

469

471
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lč o: 70911,029

základní  š kola v sadech

Rozvaha
PŘ í SPĚ VKoVÉ  oncnrulzncr

sestavená k31,12.2018

1 2 3 4

č í sIo
poIož ky Název polož ky

Syntetichý
ú č et

ú č erruí  oBDoBí

Bž NÉ
MlNULÉ

BRUTToIKoREKCEINETTo

B. obě ž ná aktiva 9 844 836,64 9 844 836,64 8 543 088,05

l, Zásoby 1 87 663,33 1 87 663,33 1 67 789,39

1 porí zení  materiálu

2 l\ ,4ateriál na skladě

3 Materiá|  na cestě

4, Nedokonóená Výroba

5, Polotovary VIastní  Výroby

6, Výrobky

7. Poř í zení  zbož í

8, Zbož í  na skladě

9, zbož í  na cesté
,10, ostatní  zásoby

111

112
,l 19

121

122

,]31

138
,]  39

1 87 663,33 167 789,39

ll, Krátkodobé  pohledáVky 1 624 736 64 1 624 736,64 638 403 56

1odbě ralelé

4 Krátkodobé  poskytnuté  zálohy

5 Jiné  pohledáVky z h]avní  č innosti

6. Poskytnuté  náVrainé  f]nanč ní  Výpomoci krátkodobé

9. PohledáVky za zamě stnanci

10, sociální  zabezpeč ení

1 1, ZdraVotní  pojiš tě ní

12, Dů chodové  spoř ení

13 Daň  z př í jmů

14 ostatní  daně , poplatky a jiná obdob peně ž .plně ní

15, Daň  Z př idané  hodnoty

16, PohledáVky za osobami m]mo Vybrané  V]ád,instituce

1 7 PohiedáVky za Vybranými ú stř edn,Viád institucem]

18 PohledáVky za vybra|ými mí stní mi Vlád,instilucemi

2B Krá,kodobe poskytnulé  zalo!]y na transfe.y

30. Náklady př í š tich období

31. Př í jmy př í š tí ch období

32. Dohadné  ú č ty aktivní

33, ostatní  krátkodobé  pohledáVky

311

315

316

336

337

341

342

343

344

346

348

373

Jo l

385

3B8

53 336,50

1 29 360,00

60,00

113 773,2o

1 326 249,5a

1 957 44

53 336,50
,l29 360,00

60,00

113 773,20

1 326 249,5o

1 957 ,44

55 216,50

600 00

55 831,10

524 088,40

2 667,56

ll| . Krátkodobý finanč ni majetek 8 032 436,67 8 032 436,67 7 736 895 10

1 N4ajetkové  cenné  papí ry k obchodoVání

2, Dluhové  cenné  papí ry k obchodování

3 Jiné  cenné  papí ry

4 Telmí nované  Vklady krátkodobé

5 Jiné  bě ž né  ú č ty

9 Bé ž ný ú č et
,10 Bě ž ný ú č et FKSP

1 5. ceniny

16. Pení ze na cestě

17, Pokladna

251

256

244

245

241

243

7 386 483,06

639 092.61

6 861,00

7 386 483,06

639 092,61

6 861 ,00

7 31 9 593,95

37,1 684,15

32 500,00

13117 00
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lč o: 709,1 1029

základni š kola v sadech

Rozvaha
PŘ í SPĚ VKOVÉ  oncRrulzncr

sestavená k31,12.2018

PASlVA CELKEM 42 125 966,26 40 940 314,39

c, Vlastní  kapitá] 36 371 673,1 9 36 075 589,21

l, Jmě ní  ú č etní  jednotky a upravují cí  polož ky 31 696 019.9,1 31 903 128,71

,1 Jmě ní ú č etní iednotky

3, Transfery na poř í Zení  dlouhodobé ho majeiku

4 Kulzové  lozdi|y

5 oceň oVací  rczdí |y pii prvotní m použ ití  metody

6 J né  oceň ovací  rozdí ly

7. opraVy př edcházejí cí ch ú č etní ch období

401

403

405

406

407

408

25 745 713,36

5 950 306,55

25 861 810,08

6 041 31 8,63

l| , Fondy ú č eini jednotky 4 527 347 .53 3 931 596,99

Fond odmě n

Fond ku]turní ch a sociální ch potř eb

Rezervní  fond tvoř ený ze zlepš ené ho Výsl hosp,

Rezervní  fond z ostatní ch titulů

Fond leprodUkce majetku, fond investic

1

2

3

4

5

411

412

413

414

1 00 000 00

688 348,87

4aa 251,42

550 861,73

2 787 885,51

36 000,00

427 953,87

325 887 91

466 550,40

2 675 2o4,81

lll, Výsledek hospodař ení 1483a575 240 863,51

1, Výsledek hospodareni bě ž né ho ú č etní ho období

2 Výsledek hospodař ení  Ve schvalovací m ř í Zeni

3, Vý§ledek hospodař ení  př edcházejí cí ch ú č etn,období

148 305 75 240 863,51

431

432

D, C izí  zdroje 575429307 4 864 725,18

l, Rezervy

1, ReZervy

ll, Dlouhodobé  záVazky 1 305 776,50 496 559,40

1 Dlouhodobé  ú Vě ry

2 Př rjaté  náVratné  finanč ní  Výpomocj dIouhodobé

4 DIouhodobé  př ] ]até  zá|ohy

7 ostalní  dlouhodobé  ZáVazky

8 DloUhodobé  př ijaté  zálohy na transfery

451

455

459

1 305 776,50 496 559,40

lll. Krátkodobé  záVazky 4 44a ý6 57 4 368 165,78

1 Krátkodobé  ú Vě ry

4, Jiné  krátkodobé  pů jč ky

5, Dodavate é

7 Krátkodobé  př ijaté  Zálohy

9 Pnjaté  náVratné  finanč ní  Výpomoci krátkodobé

10 Zamě stnanc]

1 1 J ne zavazky vů c, zamestnancur

12. Sociá|ní  zabezpeč ení
'13, ZdraVotní  pojiš tě ní

14, Dů chodové  spoř ení

15, Daň  z př í jmů

16 ostatní  dané , poplatky a jiná obdob peně ž ,plně ní

17. Daň  z př idané  hodnoty

18. závazky k osobám mimo Vybrané  Vládní  nst] tuce

19, závazky k Vybraným ú stř ední m Vládní m inst] tucí m

20, závazky k Vybraným mí stní m Vládní m institucí m

32 Klátkodooe p,iJate zálohy na tra.sre,y

35 Výdaje př í š tí ch období

36 Výnosy př í š tí ch období

281

289

321

324

331

337

341

343

345

347

349

374

384

4 a12,31

528 257,00

2 097 371 00

816 414,00

350 405,00

354 756,00

128 T7a 60

j 0 490,00

48 125,4a

503 990,00

2 a62 434,aa

864 9,13,00

370 701 00

372 621 ,0a
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Rozvaha
PŘ Í SPĚ VKOVÉ  ORCRNtZRCr

sestavená k 31 .12,2018

Dohadné  ú č ty pasivní

ostatn í  krátkodobé  záVazky

,148 315,60

9 725,a6

Podpisouý záznany .

/1< /1/

ákladní  š kola havl r; l.,
v sadech Sí li

lč : 709 í í  029 DlČ  ;.i i,,

A/ \ (q:p,.-LcJJ-=_
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Yýkaz zisku a ztráty
PŘ Í SPĚ VXOVÉ  ORGANIZACE

sestavený k 31 12.2018
(v Kě , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)

okamž ik sestavení : 24.01.2019 9:3,t :08
Nazevú č etní jednotky: Základniš kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
tč o :zogttozg

1 2 J 4

č í sb
polož ky Název polož ky

Syntetický
ú č et

ú crrxí  oaooai

BĚ ž NÉ MlNULÉ

H|avni č innost I  noSPoOa§Ka
l č innost

Hlavní  č innost I  HosPodář ská
l č innost

A. ruÁxt-lov cELKEM 46 867 397,83 285 2o5,25 41 293 425,68 298 736,30

l.Nák ady z č innosti 46 867 397,83 285 205,25 41 293 425,68 298 736,30

1, Spotř eba materiálu

2, Spotř eba energie

3 spotř eba ] iných neskladovatelných dodáVek

4 prodané  zbož í

5 Akt Vace dlouhodobé ho majetkU

6. AktjVace obě ž né ho majetku

7 Zmé na stavu Zásob Vlastní  Výroby

8, opravy a udrž ováni

9, cestovné

1 0 Náklady na reprezentaci

1 1 Aktivace Vnitloorganizač ní ch Služ eb

12, ostatní  služ by
']  3 MZdoVé  náklady

14 záko|né  sociální  pojiš tě ní

15, Jiné  sociální  poj]š tě ní

16 Zákonné  sociální  náklady

17 Jiné  sociální  náklady

18 Daň  silniě ní

19. Daň  z nemoVitostí

20 J]né  dané  a popIatky

22, smluvní  pokuty a ú roky z prodleni

23, Jiné  pokuty a pená|e

2Á Da,y a jiná bezjplalná př edaní

25 Prodaný maleriál

26. N,4anka a š kody

27. Tvorba fondů

28, odpisy dlouhodobé ho ma]eiku

29 Prodaný diouhodobý nehmotný majetek

30 Prodaný dlouhodobý hmotný maietek

31 Prodané  pozemky

32, TVorba a zú ě tování  rezerV

33 Tvorba a zú č tování  opravných po]ož ek

34. NákIady Z vyř azený c^  poh]edáVek

35, Náklady z drobné ho d]ouhodobé ho ma]etku

36, ostatní  nákIady z č innosti

501

503

504

506

508

51 1

512

5,13

51B

521

524

528

531

532

538

541

542

543

544

547

548

551

552

554

557

549

4 14a 7 40,52

1 267 231 ,55

2 679 348,61

43 67 4,oa

1 809 858,19

25 671 409,0a

8 606 880,00

1 06 324 00

734 1 35,00

901 911 50

827 080,06

78 805,40

81 751,00

35 021,35

4 a76 960,52

698 1 60,55

2 639 654 96

22 323,aa

2 098 668,23

22 399 448,aa

7 557 741,aa

85 81 6,00

521 7 57 ,oa

871 104,00

268 829,92

52 962,50

84 439,20

33 739,1 5

5 676,60

25 984,35

127 a25,ao

16 412,aa

1 65,00

966,00

2 886,00

1443,a0

6 150,20

15 509 70

]24 898 00

1 5 1 39,00

207,aa

891,00

4 22B,5a

1 409,50

ll,Finanč ní  náklady

l P.odalé  celné  papí ry a podily

2. ú roky

3, KurzoVé  ztráty

4, Náklady z př eceně ni reá]nou hodnotou

5, ostatní  finanč ní  náklady

561

562

563

564

569
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lč o: 709110:9

základni š kola v sadech

Výkaz zisku aArály
PŘ iSPĚ VKOVÉ  oRcnNlzncE

sestavený k31.12,2018

1 2 J 4

č í slo
polož ky Název polož ky

Synteticlgi
ú č et

UcETNl oBDoBl

BĚ ž NÉ MlNULÉ

Hlavní č innost l 
n":| rH§* a Hlavní  č innost

1,1ospodarSKa
č innost

lll.Náklady na transfery

1 Náklady Vybraných ú stř  Vl.institucí  na transfery

2. Nákiady Vybraných misi,Vl institucí  na transí ery

571

572

V,Daň  z př í jmů

,1 Daň  z př í jmů  591

2. Dodateóné  odvody daně  Z př í jmů  595

FENlX, Výkaznictví  8.41 .006 Strana 2



lč o: 709110:9

základní  š kola v sadech

" . Yýkaz zisku a ztráty
PRlSPEVKOVE ORGAN|ZACE

sestavený k 31.12.2018

1 2 4

č í slo
polož ky Název polož ky

Syntetický
ú č et

ú č rrxí  oBDoBí

BĚ ž NÉ MlNULÉ

Hlavní  č innost I  HosPodář ská
l č innost

Hlavní  č innost I  HosPodář ská
|  č innost

B. VÝNOSY CELKEM 46 867 397,83 433 5í  í ,00 41 378 951,49 454 074,00

l,Výnosy z ě innosti 4 680 057,84 433 51 1,00 4 652 61 B,59 454 a74,00

1. Výnosy z prodeje Vlastní ch Výrobků

2, Výnosy z prode]e služ eb

3 Výno§y Z pronájmu

4 Výnosy Z prodané ho zbož í

8. J né  výnosy z VIastní ch Výkonů

9 smluVní  pokuty a ú roky z prodlení

10, Jiné  pokuty a penále

11, Výnosy zvyiazených pohledáVek

12. Výnosy Z prodeje mat€riálu

13, Výnosy z prodeje dlouhodobé ho nehmotné ho ma]elku

14, Výnosy z prode]e dlouhod, hm, maj. kromě  pozemků

15, Výnosy z prodeje pozemků

]b uelpan tondu

1 7 ostatní  Výnosy z č innosti

60,1

602

603

604

609

641

642

643

644

645

647

648

649

4 353 055,82

246 523,a2

80 479,00

433 51 1 ,00 4 184 018 59

200 000 00

268 600 00

454 074 00

ll,Finanóní  výnosy 442,34

1 Výnosy z prodeje cenných papí lů  a podí |ů

2. ú roky

3, KurzoVé  zisky

4, Výnosy z př eceně ní  reálnou hodnotou

6, ostainí  finanč ní  Výnosy

661

662

663

664

669

442 34 4a8,07

lV,Výnosy z transferů 42 186 897,65 36 725 924,83

Výnosy Vybraných ú stř ,Vlád,institucí  z transí erú

Výnosy Vybraných m í st,Vlád institucí  z transferů

671

672 42 1 86 897,65 36 725 924,83

C, VÝSLEDEK HOSPODAŘ ENÍ

1 Výsledek hospodař ení  př ed zdaně ní m

2. Výsledek hospodař ení  bě ž né ho ú č etní ho období

148 305,75

148 305,75

85 525,81

85 525 81

1 55 337,70

1 55 337,70

,/

Podpisorný záznam: v
// / /  44r,/ //

(<o,^ -OO-k'
a k|a dní  §kola Hevlí č ků v Brod,

V Sáde6h 5€0
' 'i')g 11 029 DlČ : Cř /O9í í ť 29
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Př í Ioha

sestavená k31.12,2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01.2019 12.22,55

Název ú č etní  jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právniforma: př í spě vkováorganizace
lč o : 70911029

A.1, lnformace podle §7 odst,3 zákona

Úč etní  jednotka bude dále pokrač ovat ve své  č innosti, neni ;í  známo, ž e by svou č innost mě Ia ukonč it.

A.2. lnformace podle §7 odst.4 zákona

A.3. lnformace podle §7 odst.5 Zákona

organiZace vede ÚČ etnictví  ve z;ednoduš ené m rozSahu podle ustanovení  § 9 vyhláš ky č . 410/2009 sb.
Schr,áleno usenesení m Rady mě sta Havlí č ků v Brod č . L'l3/ I0 ze dne 8.3.2010,
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Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení  : 24.01.2019 12:22:55

Název ú č etní  jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př ispě vkováorganizace
lč o : 70911029

A.4. lnformace podle §7 odst.s zákona o stavu ú č tů  v knize podrozvahových ú č tů

č í slo
polož ky

Název polož ky

1.oo
rozvaho\4i

ú č et

ú č rrruí  oBDoBí

BĚ ž NÉ MlNULÉ

P,| , N/a]etek a záv azky ú óetní  jednotky 2 7a4 369,21 2719 602,75

Jiný dlobný d|oUhodobý nehmoiný majetek

Jiný drobný dloUhodobý hmotný majetek

Vyrazené  pohledáVky

vyiaze|é  závazky

ostatní ma]etek

1-

2-

3,

4.

5

901

902

905

906

909

2 704 369,21 2 719 602,75

P,ll, Krátkodobé  podm, poh edáVky Z transí erů  a krátkodobé  podm, záVazky Z transferů 41 036,62

1

2

3

4

5

6

Kr, podm pohledáVky z př edfin, transferů

Kl podm závazky Z př edfin transferů

Kr, podm pohledáVky ze Zahran transferů

Kr, podm záVazky Ze Zahran, transfelů

ostatní  kr podm. pohledáVky z transferů

ostatni kr, podm závazky z transferů

911

912

9,13

914

915

916

41 036,62

P,llI  Podmí ně né  pohledáVky z dů Vodu už í Vání  majeikujinou o§obou

,] , Krátkodobé  podminé né  pohi, z dů Vodu ú platné ho Už í Vání  ma]etku jinou osobou

2, Dlouhodobé  podmí ně né  pohl, Z dů Vodu ú platné ho už í Vání  majetku jinou osobou

3, Krátkodobé  podm,pohl.z dů Vodu už í vání  maj,jinou os na základě  sml, o Výpů jč ce

4 D]ouhodobé  podm.pohl,z dů vodu už í vání  maj,jinou os.na zákIadé  sml, o výpů jě ce

5, Krátkodobé  podmí ně né  pohl, z dů Vodu už í Vání  maj ] inou oSobou z ] iných dů Vodů

6 Dlouhodobé  podm í ně né  poh], Z dů Vodu už í vání  ma]. jinou osobou z jiných dů Vodů

921

922

923

924

925

926

P,lV. Dalš í  podmí ně né  poh]edávky

1. Krátkodobé  podmí ně né  pohledáVky ze smlUV o prodeji dloUhodobé ho majetkU

2. DIouhodobé  podmí ně né  pohledáVky ze smlUV o prode]]  dlo!hodobé ho majetku

3, Krátkodobé  podmí ně né  pohledáVky Zjiných smluv

4, Dlouhodobé  podmí ně né  pohledáVky Z ]  ných smluV

5, Krátkodobé  podmině né  pohledáVky ze sdí lených daní

6, Dlouhodobó podmí ně né  pohledáVky ze sdi ených daní

7, Krátkodobé  podmině né  pohledáVky Ze Vztahu k jiným zdrojů m

8, Dlouhodobé  podmí ně né  pohledáVky ze Vztahu k jiným zdrojů m

9, Krátkodobé  podmí ně né  ú hrady pohledáVek z př i]atých zajiš tě ní

10, DloUhodobé  podmí ně né  ú hrady pohledáVek z př ijatých zajiš tě ní
,1 1, Krátkodobé  podmí ně né  pohl, ze soudní ch sporů  spráV ř í zení  a jiných ř í zení

1 2, D]ouhodobé  podm í ně né  pohl, ze soudnich sporů , spráV. ř í zení  a j ných ř izení

931

932

933

934

939

941

942

943

944

945

947

948

P.V, Dlouhodobé  podm. pohledáVky z transfelů  a dlouhodobé  podm záVazky z transferů 1 115 747,5o 331 039,60

1 Dlouhodobé  podmí ně né  pohledáVky z př edfinancování  transí erů

2. Dlouhodobé  podmí ně né  závazky z př edfinancování  transferú

3 Dlouhodobé  podmí né né  pohledáVky ze zahran]č ní ch transferů

4. Dlouhodobé  podmině né  závazky ze zahranič ní ch iransfelů

5, oStatní  dlouhodobé  podm í ně né  pohIedáVky Z transferů

6. ostatní  d]ouhodobé  podmí ně né  závazky zlran'í erú

951

952

953

954

955

956

1 115 7 47 ,5o 331 039,60

P,Vl, Podmí ně né  záuazky z dú vodu už í vání  cizí ho majetku

FENlX, Výkaznictví  8.41 .006 Strana 2

374 886,50 212 684,00

1

2

Krátkodobé  podm í ně né  závazky z operatiVní ho leasingu

D louhodobé  podm í ně  né  záv azky z op elaí ivní ho leas in gu

961

962



Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kě , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24,01 .2019 12:22:55

Nazevú ě etní jednotky: Základní š kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

A,4. lnformace podle §7 odst.s zákona o stavu ú č tů  v knize podrozvahových ú č tů

č í slo
polož k1

Název polož ky

1.o0
rozvahoqi

ú č et

ú č rrruí  oBDoBí

BĚ ž NÉ MlNULÉ

3, Kráikodobé  podmí ně né  záYazky zfinanóní ho leasingu

4, Dlouhodobé  podmí ně né  závazky zfi1ané ní ho Leasingu

5, Kráik, podm. záV, z dů Vodu už í vání  ciziho maj, na základě  smlouvy o Výpů jč ce

6, Dlouh. podm. záV, z dů VodU už í Vání  cizí ho maj, na základě  smlouvy o výpů lč ce

7, Krátk, podm, ZáV, z dů Vodu už í vá| í  ciz. maj. nebo jeho př eVzetí  Zjin dů Vodů

B, Dlouh podm, záv, z dů vodu už iváaí  ciz maj nebo jeho prevzetí  z jin, dů Vodů

963

964

965

966

967

96B

374 886,50 212 684,o0

P Vll Dalš í  podmí ně né  záVaZky

1 Krátkodobé  podmí ně né  závazky ze smluV o poř í zení  dlouhodobé ho majetku

2 D ouhodobé  podmí ně né  záuazky ze smluV o poř í zení  dlouhodobé ho majetku

3 Krátkodobé  podmí ně né  záVazky zjiných smluV

4. Dlouhodobé  podmí ně né  záVazky Zjiných smIuV

5 Krátkodobé  podmí né né  závazky z př ijaté ho kolaterálu

6, Dlouhodobé  podmí ně né  závazky z př ijaté ho kolaierálu

7 Krátk,podm,Záv. vypl, z práv - př edp, a dalš í  č inn, moci zákon,Výk, nebo soUd,

8 Dlouh,podm,záv, vypl z práv, predp. a dalš í  óinn. moci Zákon ,Výk, nebo soud

9. Krátkodobé  podmí ně né  závazky zposkyinutých garancí ]ednoráZoVých

10. Dlouhodobé  podmí ně né  závazky z poskyinutých garancí  jednorázoVých

11. Krátkodobé  podmí ně né  závazky z poskytnutých garanci ostatní ch
,]2. Dlouhodobé  podmí ně né  závazky z poskytnutých garancí  ostatní ch

13 Krátkodobé podmí ně né závazkyzesoudní chsporů ,spráVní chř izení aj]nýchř í z,

1 4, Krátkodobé  podm í ně né  závazky ze soUdní ch spolů  spráVní ch rí zení  a ] iných ř í z,

971

972

973

974

976

981

982

983

9B4

985

986

P,Vlll. ostatní  podmí ně ná aktiVa a ostatní  podmí ně ná pasiva a vyrovnávací  ú č ty

l, oStatní  krátkodobá podmí ně ná aktiVa

2 ostatní  dlouhodobá podmí ně ná aktiva

3 ostatni klálKooobá podminé na pasiVa

á osiallí  dlouhodoba podm'^ ě ná pasrva

5 VyrovnáVací  ú č et k podrozvahovým ú č tů m 3 445 23o 21 2 878 994 97

99,]

994

999
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Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01 .201 9 12:22:55

Nazevú cetní jednotky: Základní š kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní í orma: př í spě vková organizace
lč o :70911029

A.5. lnformace podle § 18 od§t, 3 pí sm. b) zákona

organizace by]_a zapsána do obchodní ho rejStř í ku dne 17,] .2a07, spisová znač ka oddí l Pr, vlož ka 114, vedená
u Krajské ho soudu v Hradci Králové .
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Př í loha

sestavená kg1.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení  : 24.01.2019 12:22:55

Název ú č etní  jednotky; Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní  forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

A.6. lnformace podle § 19 odst.6 zákona
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Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetí nná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01,2019 12:22:55

Nazev ú č etní jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma; př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

B.í , lnformace podle § 66 odst.6

B.2. lnformace podle § 66 odst.8

na výnosový synt. ÚČ et 648 proú č továny nekryté  odpisy na bucovy ve výš i 3.sl6|a2 ]Kč .

B.3, lnformace podle § 68 odst,3
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Př í loha

sestavená k 31 j22018
(v Kě , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24,01.2019 12:22:55

Nazev ú č etní jednotky: Základní  š kola VSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní  forma: př í spě vkováorganizace
lCO :70911029

c. Doplň ují cí  informace k poloŽ kám rozvahy ""C,l.í . Jmě ní  ú č 6tní Jednotky"" a ""c,1.3. Tr8nsfery na poř í zení  dlouhod,majetku,,,,

č islo
polož k1 Název polož ky

ú č erruí  oaoosí

BĚ ž NÉ MlNULÉ

C-1, Zvýš ení  slavu transferů  na poř í Zení  dlouhodobé ho majetku Za bě ž né  ú č etní  období
c,2, sní ž ení  staVu transferů  na poř í zení  dloUhod,majetku ve vé cné  a č asoVé  souV]s osti 9,1 012,08 90 950 03
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Př í !oha

§estavená k31,12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01 .2019 12:22:55

Nazev ú č etní jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

D.1. Poč et jednotlivých vě cí  a souború  majetku nebo seznam tohoto majetku

D,2, celková výmě ra lesní ch pozemkú  s lesní m porostem

D.3. Výš e oceně ní  celkové  Výmě ry lesní ch pozemkú  s lesní m porostem ve Výš i 57 Kč lm2

D.4. Výmě ra lesnich pozemků  s lesní m porostem oceně ným jiným způ sobem

D.5. Výš e oceně ní  lesní ch pozemkú  s lesní m porostem oceně ným jiným způ sobem

D.6, Prú mě rná Výš e oceně ní  výmě ry lesnich pozemkú  s lesní m porostem oceně ných jiným způ sobem

D.7. Komentář  k oceně ní  lesnich pozemkú  jiným způ sobem
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Př í loha

sestavená k31,12.2018
(v Kě , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01 .2019 12:22:55

Název ú ě etní  jednotky: Základní š kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

E.1. Doplň ují ci informace k polož kám rozvahy

B.l1,32, - dohadná polož ka plynu k 3I.12.2aI8, faktura
dod,avate],e UZP rok 2019
- dohadná polož ka k projektu 0P VVV

"Duhová š kola" - registrač ní  č í slo projektu
cZ 02. 3.X/ a. 0 /  a. a /  L6_a22 /  aaa3645
*  dohadná pož loka k projektu OP VVV
"Tmpfementace KAP I  - Uč í me Se ze ž rvota pro
ž ivot" - registrač ní  č í slo nrojektu
cZ . a2 . 3 . 68 /  a . a /  a . 0 /  1 6 0 3 4 /  0 0 0 8 6 5 6

B.l1,30.

D ll1,32,

D.ll1.36

př edplatné  tiskovin na rok 2019
inzerce na rok 2019
aktualizace programů  rok 2019
internetoVé  služ by rok 2019
pojistné  organizace rok 2019

výnosy př í š tí ch období :
- poskytování  sportovní ch služ eb
- popfatky za š kolní  druž inu
- př l'í 1 za <rouzky ve Š D

dohadné  polož ky energií  k 31,.1,2.2al8
z dů vodu nevyfakturovaných dodávek:
- plyn
- elektř ina
- Vodné

1 Qq? -_
12 .3l3,2a
1q ??q -_

655, --
la 

^ 11 
__

300,--
4.838,--

,n 1]? __

a)a i6o _

113773,20 Kč

1 326 249,50 Kč

550 861,73 Kč

128 770,60 Ké

,l0 490,00 Kč

148 3,15,60 Kč

C,l1,4. - nespotř ebované  prcstř edky dotace oP
piojekt "Duhová š kola"
- nespotř ebované  prostř edky dotace oP
projekt _ImP}ementace h?P T , Uč ime se
ze ž ivota pro ž ivot"
- nevyč erpané  uč elově  urč ené  dary

119.53c. 23

422 . Lal, 5a
q ?1n --

105.411,60

418 .L?1 ,5a

?? ]qq --

- nevypoř ádaná dotace projektu "Potravinová
pomoc dě tem V Kraji Vysoč ina TI] .". Doba
tr.vání  projektu 1. 9.201B-30 .6.2aI9
- nevyč erpaná dotace na př í mé  náklady
š kolstvi - ukonč ení  pracovní  smlouvy
asistenta pedagoga Ve zkuš ební  době . na
mesí c prosinec _0l8 se organizacL
nepodař ilo uzavř it smlouvu s novým
aSistentem pedagoga

D.ll1.37

^ l nrn __

83.830,60
465, --
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Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestaveni : 24.01.2019 12.22:55

Nazev ú č etní  jednotky: Základní  š kolaV §adech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

E.2. Doplň ují cí  informace k polož kám výkazu zisku a ztráty

B.lV.2.

8.1.17. ostatni výnosy z č innosti:
- platby ž áků  keramí cká diIna
- oSLaLnf Vynosy
- platby ž áků  kurzy
- náhrady Za Ztracené  vě Ci
- ktouzk7 Š o

B,l,16.

provozní  dotace zř izovate.Ie
dotace od zř izovatele - ostatni (rozpouš tě ní  ciotace synt.403)
dotace od zř izovatefe - ú drž ba budov

do-ace na př lme nak]ady š kolStVr - |Jz )))'_3
dotace KÚ Potrav.pomoc detem v kr.Vys. - l]Z L3al4
dotace oP WV - projekt Duhová š ko_Ia - UZ 33063
dotace Fond Vysoč iny - projekt Duhová bezpeč nost
dotace oP VVV - projekt Implementace KAP 1 - UZ 33063
dotace Excelence základní  š kol - UZ 33065

l Qr? q^ ^  
--

91.012/08
, 111 A1 A -_

35.186.a46,--
56 .941 ,8a

678.a59,11
11\ r)A __

56 .01 6, __

2 l1a -_

42 ,l86 897,65 Kč

80 479,00 Kč

246 523,Q2Kč

735 026,00 Kč

828 489,56 Kč

11 l11 _-
l) aln __

ll9, -*
]  a]a __

č erpání  rezervní ho fondu z ostatní ch titufů :
]  frnancnr Oary oStdfnL
- finanč ní  dary rodič e

81.02a,-_
96.a8,] ,-_
60,000, -_

3 .416, a2

Fond odmě n
ERIM - nekryté  odprsy budov

A.1.16. zákonné  sociální  náklady:
- základni př í dě l do FKSP HČ

- základní  př idě l do FKSP DČ

- př í spě vky na stravování  zamě st.
- wzdě lávání  uč itelů  - DVPP

- vzdě .láváni uč itelů  - ostatní
- š kolení  nepedagoqů
- preventivní  prohlidky zamě st.
- ochranné  pracovní  pomů cky

501.415,__
89I, __

24.1aa|__
I6a.26a, --

]? ?n? __

1,800,--
6.615|_*

,n qr? _-

A.1.35, poř í zení drobné hodlouhodobé homajetku:
- Z dotace zř izovatele a DČ  268.114,24
- z dotace projekt "Duhová š kola'' 2BI.a9a,1,-
- Z dotace na př imé  náklady Š kolstwí  86.584,55
- Z dotace Fondu Vysoč iny a zř izov.
projekt "Duhová bezpeč nost" 192.040, --
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Př í loha

sestavená k31j22018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01,2019 12.22:55

Nazev ú č etní jednotky: Z.kladni š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní forma: př í spě vková organizace
lč o :70911029

E.3. Doplň ují cí  informace k polož kám př ehledu o peně ž ní ch tocí ch

K polož ce Doplň ují cí

FEN lX, Výkaznictví  8.41 .006 Strana 11



Př í Ioha

sestavená k31.12.2018

Niázev ú č etní  jednotky: Základní š kola V r"o* ,l:áH 
ť §"'JffiHli:8ffiť i' # :'';)

Sí dlo: V Sadech 560
580 01 Havlí č ků v Brod

Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

E,4. Doplň ují cí  informace k polož kám př ehledu o změ nách vlastniho kapitálu

K polož ce Doplň ují cí  informace
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Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kě , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01.2019 12:22:55

Nazevú č etní jednotky: Základní š kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí ě ků v Brod
Právní forma: př í spě vková organizace
lč o :70911029

Fond kulturní ch a sociální ch potř eb

F. Doplň ují cí  informace k fondú m ú č etní  jednotky

Polož ka
BĚ Ž NÉ  ÚČ ETNÍ  OBDOBÍ

č í slo Název

A,l. Poč áteč ní  stav fondu k 1,1 427 953,87

A,ll, TVorba fondu 508 366,00

1, Zák adní  př í dě l

2 splátky pů jč ek na bytové  ú č e]y poskytnutých do konce roku 1 992

3 Náhrady š kod a pojistná plně ní  od pojiš t'oVny Vztahujicí  se

k majetku poř í zené mu z fondu

4. Pené ž ní  a ] iné  dary urč ené  do fondu

5, ostatni tvorba fondu

508 366,00

A lll Č eroání  fondu 247 971 ,aa

1 Pů jč ky na bytové  ú č e|y

2. Stravování  49 210,00

3, Rekreace 20 599 00

4 Klltura tě lovýchova a sport 30 212,00

5, sociální  Výpomoci a pů jč ky

6 Poskylnuté  peně ž ní  dary

7. Úhrada př í spě Vku na penzi]ní  př ipo] iš tě ní

8. Úhrada č ásti po]]stné ho na soukromé  ž iVotní  pojiš té ní

9. ostatní  už ili fondu 1 47 95o,0o

A,lV. Koneě ný stav í ondU 688 348,87
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Př í loha

sestavená k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01.2019 12:22:55

Nazev ú ě etní  jednotky; Základni š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 0,1 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

Rezervní  fond

F, Doplň ují cí  informace k fondú m ú č etní  jednotky

Polož ka
BĚ Ž NÉ  ÚČ ETNÍ  OBDOBÍ

č í sto Název

D,l. Poč áteč ni stav fondu k 1,1, 792 438,31

D.lí , Tvorba fondu 808 333 24

1 Zlepš ený Výsledek hospodař ení

2 Nespotř ebované  dotace z rozpoč tu EVropské  Un e

3. Nespotř eboVané  dotace z mezinárodní ch smluV

4 Peně ž ní  dary *  ú č elové

5 Peně ž ni dary - neú č eloVé

6 ostalní  tvorba

74 363,51

541 631 73

1 92 338 00

O lll Č erpání fondu 649 65B,40

1 Úhrada zholš ené ho Výsledku hospodař ení

2 Úhrada sankcí

3, Posí lení  í ondU investic se souh]asem zř )zavaIe)e

4 Č asové  př eklenutí  doě asné ho nesou]adu mezi výnosy a náklady

5, ostatní  č erpání 649 658 40

D,lV, Koneč ný stav fondu 951 113,15
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Př í loha

sestavená k31,12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01 .201 9 12,.22,55

Nazev ú č etní  jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

Fond investic

F. Doplň ujicí  informace k fondů m ú č etní  jednotky

Polož ka
BĚ Ž NÉ  ÚČ ETNÍ  OaOOSÍ

č í slo Název

F,l, Poč áteě ní  stav í ondu k 1 '] 2 675 204,81

F,ll. TVorba fondu 902 723,98

1 Peně ž ní  prostř edky Ve Výš i odpisů  hmotné ho a nehmotné ho dlouhodobé ho majetku

provádě né  podle zř izovate]em schválené ho odpisové ho plánu

2, lnvestič ní  př í spě vek z razpoč lu ziizayaIele

3, Investič ní  dotace ze státní ch fondů  a jiných Ver rozpoč tú

4 Ve Výš i př í ]mů  z prodeje sVě ř ené ho dlouhodobé ho hmotné ho ma]eiku

5 Peně ž ní  dary a př í spě Vky od jiných sub.jektů

6 Ve Výš i př í jmů  Z prode]e majetku Ve vlastn ctví  př í spé vkové  organlzace

7, Př eVody z reZerVní ho fondU

9o2 723,98

F lI l Č erpání fondu 79a 043,28

1 Poř izení  a technické  zhodnocení  hmotné ho a nehmotné ho dIoUhodobé ho majetku,

s Výjimkou drobné ho hmotné ho a nehmotné ho dlouhodobé ho majetkU

2, Úhrada investič ní ch ú Vě rů  nebo pů jč ek

3, odvod do rozpoč iu zř ]Zovatele

4, Navýš ení  peně ž ní ch prostř edků  urč ených na financování  ú drž by a oprav majetku

který př í spě Vková organizace použ í Vá pro sVou č innost

79a o43,2B

F,lV, Koneč ný staV fondu 2 787 885,51

FENlX, Výkaznictví  8.41 .006 Strana 15



Př í loha

sestavená k 31 .12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : U.01 .2019 12:22:55

Nazevú ě etní jednotky: Základní š kolaVSadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :709,11029

Stavby

G, Doplň ují cí  infoř mace k polož cé  ""A.l1,3. §tavby"" Výkazu rozvahy

UlsIo
polož ky Název polož ky

ú č rrruí  oBDoBí

BĚ ž NÉ
MlNULÉ

BRUTTO I  KOREKCE NETTo

G. Stavby 55645644,64 252455A3oo 30400]01,64 31 09568,1,64

G 1 Bytové  domy a bytové  ]ednotky

G.2 Budovy pro s|už by obyvatelstvu

G 3 Jiné  nebytové  domy a nebytové  jednoiky

G,4 Komunikace a veř ejné  osvě tlení

G 5 Jiné  inž enýrské  sí tě

G,6 ostatní  Stavby

55645644,64 252455430o 30400,101,64 31 095681,64
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Př í loha

sestavená k31 .12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž i k sestaven í  : 24.01 .201 S 1 2:22:55

Název ú č etní  jednotky: Základni š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

Pozemky

H. Doplň ují cí  informace k polož ce ""A.l1.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

č í sb
polož ky Název polož ky

ú č erruí  oBDoBí

BĚ ž NÉ
MlNULÉ

BRUTTO l KOREKCE NETTo

H. Pozemky

H 1 Stavební  pozemky

H 2, Lesní  pozemky

H,3 zahrady, pastvlny loUky, rybní ky

H,4 zastavě ná pIocha

H 5 ostatní  pozemky

FENlX, Výkaznictví  8.41 .006 Strana 17



Př í loha

sestavená k31.12.2Q18

N ázev ú  č etn í  jed notky: Základní š kol a V ."o"J:m;' 
[ !TJ§H i 

j':B ffiť ii ffi.; '
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

l. Doplň Ujicí  iní ormace k polož ce ""A.l1,4. Náklady z př eceně ni reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

č í slo
polož ky Název polož ky

ÚČ ETNÍ  OBDOBÍ

sĚ ž Nlr MlNULÉ

l, Náklady z př eceně ní  reálnoU hodnotou

1.1, NákIady Z př eceně ní  reálnou hodnotou ma]etkU urč ené ho k prodeji podle § 64

1,2, ostatní  náklady Z př eceně ní  reálnou hodnotoU

FENlX, Výkaznictví  8,41 .006 Strana 18



Př í loha

sestavená k 31 .12.2018
(v Kě , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)
okamž ik sestavení : 24.01.2019 12:22:55

Nazev ú č etní jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sí dlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma: př í spě vkováorganizace
lč o :70911029

J. Doplň ují cí  informacé  k polož ce ""B.l1.4, Výnosy z př eceně ní  reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

č í slo
polož ky Název polož ky

UČ ETNÍ  OBDOBÍ

Bž NÉ rutNuÉ

J, Výnosy z př eceně ní  reálnou hodnotoU

J.1. Výnosy z př eceně ní  reálnoU hodnotou majetku urč ené ho k prodeji podIe § 64

J,2 ostatní  Výnosy z př eceně ní  reáinou hodnotou

Podpisot4ý záznam,.

š kola l-iavlí č kú v 
Brnr{v sadech 560

029DlČ ; Cz7}gllazg

FENlX, Výkaznictví  8.4,1.006 Strana ,l9



Udaje o projektech partnerství  veř ejné ho a soukromé ho sektoru

sestavený k31.12.2018
(v Kč , s př esností  na dvě  desetinná mí sta)

okamž ik sestavení ; 24.01 .2019 9:36:34

Né zev ú č etní  jednotky: Základní  š kola V Sadech
Sidlo: V Sadech 560

580 01 Havlí č ků v Brod
Právní forma; př í spě vkováorganizace
tč o : zogttozg

Kontakt na odpově dnou osobu jednotky/dotč ené  osoby:
Krejcarová Jaroslava, zs. sady@tisc ali.cz, 56942217 9

základní  ú daje

P rojekt Rok

ukonč ení
""",í "",

oceně ní

poř izoVané ho

Výda]e Vynalož ené na porlzenl m ajetkU

Plo]ekt ; majetku dle t-4

Sm louVy

8 9 10

PIatby za d6tupnost

V tom:

Výdaje na i
Konec 1-4 j Poř í zení

: majetku

poř í Zení

m ajetku

19

-i
i Platby za dGtupnost Dalš í zadaVate I  e

........,..,..i
: a V tom: i Výda]e na :

: i Výda]e na j poř í zení  
i

Projekt i t-1 i poií zeni : majetku 
i

i : majetku i celkem :

t-1

/áKladní  š kola Pt..''XÝ:;v Brod,
V s^ _

|Č :709 "" :Z7aulgx

FENlX, Výkaznictví  8.41 .006 Strana 1

Druh

projektu

D oda Vate l stavební  fáze

lJ atu m

uzavř en í

sm louVy

obchodní  firma, ]mé no nebo název Ič o Rok

zahájení

2 3 4 5 6

t-2 t-1 celkem

T 11 12 13

Projekl t-2

V tom:

Výdaje na

poř í zení

m ajetku

14 15 16 1B 20 21

1-4 t_3 | -2 ceikem

22 23 21 28 29



základní  š kolq Havlí č ků v Bro V Sadech 560

Závě reč ná zpráva o prů bě hu ř ádné  inventqrizace

za rok 2078

Ve smyslu zákona č . 563/1991 Sb. o ú č etnictví v platné m zně ní , prsvádě cí

vyhláš ky č .270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků  a v squladu

se smě rnicí  o inventarizaci majetku a závazků  naš í  př í spě vkové  organizace

byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků  za rok 20].8,

lnventarizač ní  č innosti:

1._P!án i,lvqntur
Plán inventur byl vč as zpracován a ř ádně  schválen ř editelkou š koly. lnventarizač ní

komise postupovaly v souladu s vyhláš kou a vnitroorganizač ní smě rnicí . Metodika
ppstupů  př i inventarizaci byla dodrž ena, Podpisy č lenů  inventarizač ní  komise byly

odsouhlaseny na podpisové  vzory a nebyly zjiš tě ny rozdí ly. Koordinace inventur

s jinými zodpově dnými osobami probě hla. Termí ny inventury byly dodrž eny.

?. lnven!arizpč ní  komise

lnventarizaci zajiš ť ovala inventarizač ní  komise ve slož ení :

př edseda: Š mí dová lvana

č lenové : Bc. Novotná Renata

Mgr. Zapalač ová Sta nislava

Mgr. Š ť oví ková Dana

Hotová Helena

klementová Hana

Pokladna:
př edseda: Mgr. Feltlová Milena

Č len: Mgr. Vencová Vlasta

Proš kolení  č lenů  inventarizač ní  komise probě hlo dne 22,10.2018 v ř editelně  š koly,

potvrzeno podpisem jednotlirní ch č lenů  komise(=  podpisové  vzory).

Zároveň  inventarizač ní  komise postupovala př i své  č innosti i v soulasu

s "Plánem inventur k ú č etní závě rce 3L.L2,2018" své ho zř izovatele,

tj. Mě sta Havlí č ků v Brod,

9. Podmí nkv pro ově ř ování  qkt/ teč nosti a souč innost zamě stnanců
Nebyly zjiš tě ny ž ádné  odchylky od ž ádoucí ho stavu.

4.,Pt| -i3!é _gp3!ř ení  ke zlepš ení  prů bě hu inventur, k informač ní m toků m
Bez př ijatých opatř ení . lnventarizace probě hla ř ádně , podklady byly ř ádně  př ipraveny a

ově ř eny na skuteč nost. U inventur byly vedle č lenů  komise i osoby odpově dné  za majetek.

Dle plánu inventur byl zjiš tě n skuteč ný stav majetku a závazků  a ostatní ch inventarizač ní ch
polož ek pasiv, aktiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurní ch soupisech.

Skuteč ný stav byl porovnán na ú č etní  stav majetku a závazků  a ostatní ch inventarizač ní ch
polož ek dle data provedení  inventur.



5. lnfornracg o.invent?rizař njph rolCí l.qch,a zú 4ovqlelnÝch rgldí lech

Fyzická inventura dlouhodobé ho,drobné ho, operativní evidence hmotné ho i nehmotné ho

majetku a zásob byla provedena ke dni 3]..12.201,8.

Nebyly zjiš tě ny ž ádné  inventarizač ní  rozdí ly a nálezy,

př i porovnání fyzické ho stavu se stavem ú č etní m nebyly zjiš tě ny inventarizač ní  rozdí ly.

Dokladová inventura závazků  a pohledávek byla provedena ke dni 28.1.2019. Př i porovnání

dokladové  inventury se stavem ú č etní m nebyly zjiš tě ny inventarizač ní  rozdí ly.

Př ehled prvotní ch iventur provedených ke dni 31.12.2018

fyzické  inventury

č í slo ú č tuNázev Skuteč ný stav ú č etní stav lnv.rozdí ly

1801 DDNHM ve správě 8 400,00 8 400,00 0,00

1802,01803 DDNHM nově  poř .,bez,nab. 355 933,20 355 933,20 0,00

01B 02 DDNHM nově  poř .UZ33123 139 032,00 1-39 032,00 0,00

021 30 Stavby -bud, Sady org,3001 382B7 Q!5,64 38287 0t5,64 0,00

021 30 Stavby - bud. př í st.org,3005 17 358 629,00 17 358 629,00 0,00

oz2 01. Sa m. mov.vě ci-str,a zař . 2 282 775,68 2 282775,68 0,00

oz2 Q2 Sa m. mov,vě ci-str.a zař .spr. 2 508 592,10 2 508 592,10 0,00

028 00 DDHM Š J ve správě 594747,86 594747,86 0,00

028 01 DDHM ve správě 1750 783,32 t750783,32 0,00

028 02,028 03 DDHM nově  poř ,,bez,nab. 8 342 52t,63 8 342 52t,63 0,00

028 02 DDHM nov.poř .-UZ 33058 271863,00 27I863,00 0,00

028 02 DDHM nov,poř .-UZ 33063 234 388,77 234 388,77 0,00

028 02 DDHM nově  poř .-UZ33L23 2174 500,81 2174500,8I 0,00

02B 02 DDHM nov,poř , - org.3007 104 193,00 1041-93,00 0,00

o28 02 DDHM nov,poř . - org. 3009 192 o40,0o 192 040,00 0,00

028 04 DDHM poř í zený z FKSP 210 507,50 210 507,50 0,00

028 05 DDHM nově  poř í z. š J 967 L84,41, 967I84,4L 0,00

02B 08 DDHM vybav. TV - správa 258 605,80 258 605,B0 0,00

tlz02 Suroviny - potraviny 1,15 9t3,67 11,5 913,67 0,00

112 03 Materiá l sklad-č istí cí  prostř 40 976,46 40 976,46 0,00

t12 04 Č ipové  ž etony VlS 16 330,00 16 330,00 0,00

112 05 Č ipové  Ž etony vchodové 1.4 443,20 t4 443,20 0,00

26t to Pokladna 6 861,00 6 861,00 0,00

902 01 Evidence př eved.maj. CO 3 760,00 3 760,00 0,00

9o2 02 DHM - vybavení  š k.jí delna 335 755,10 335 765,10 0,00

902 03 DHM - knihy uč itel.knihovna 11,6 302,1-5 tI6 302,15 0,00

90z 04 DHM - knihy ž ákov,knihovna 1"I3 739,74 t!3 739,74 0,00

902 05 DHM - uč .pom. Kabinet TV t56 209,70 156209,70 0,00

902 06 DHM - uč , Pom,kabinet DE 35 429,60 35 429,60 0,00

902 07 DHM - uč .pom. Ž ák. rcucrr, 9 246,58 9 246,58 0,00

902 08 DHM - uč .pom, Kab. HV 27 547,72 27 547,72 0,00

902 09 DHM - drobný dlouh,maj. Š k. 1 008 368,19 1 008 368,19 0,00

902 10 DHM - uč . Pom, Kab. CJ,RJ,NJ 1,6 283,23 1,6283,23 0,00

9021,1, DHM - hrač ky Š o z59 367,5t 259 367,51- 0,00



9o2 12 DHM - knihy Š D 2 097 ,50 2 Q97,50 0,00

902 13 DHM - uč .pom. Kab. W 9 526,20 9 526,20 0,00

902 t4 DHM - výzdoba tt227,80 11"227,0Q 0,00

902 t5 DHM - uč , Pom. Kab. FY 63 602,00 63 602,00 0,00

902 L6 DHM - uč ,pom. Kab. PR 37 778,75 37 718,75 0,00

9o2 t7 DHM - uč . Pom. -pozemky 6178,7o 6 778,7o 0,00

902 18 DHM - uč , Pom. l,stupeň 22o 468,67 2z0 46B,67 0,00

902 19 DHM - uč .pom, Kab. MA 75 204,50 75 204,50 0,00

9o220 DHM - uč , Pom. - š k.dí lna ll B 584,00 8 584,00 0,00

9o2zI DHM - uč . Pom. Sk.dí lna 13 657,00 13 657,00 0,00

902 22 DHM - uč ,pom. Kab, CHE 6 248,30 6 248,30 0,00

90223 DHM - uč ,pom, Kab, ZE 76 819,98 76 8I9,98 0,00

902 24 DHM - knihy pro ž áky projekt 42 662,00 42 662,00 0,00

9o2 25 DHM - knihy pr.Duh.š kola 25 909,00 25 909,00 0,00

9o2 36 DHM - uč ,pom. Kab Aj t6 947,09 16 947,Q9 0,00

966 05 Š k,pozemek ve výpů jč ce 30 452,00 30 452,00 0,00

cELKEM 78 965 620,26 78 965 620,26 0,00

Př ehled dodateč ných inventur provedených ke dni 3L.t2.20L8
fyzické  inventury

Př ehled prvotní ch inventur provedených ke dni 28.1.2019

dokladové  inventury

č í slo ú č tuNázev Skuteč ný stav uč etní  stav lnv.rozdí ly
2802,03 DDHM nov.poř ,,bezú pl.nab. 8 378 482,63 8 378 482,63 0,00

o28 02 DDHM nově  poř .-UZ 33063 2B1-090,77 28I090,77 0,00

902 05 DHM - kabinet TV ] "60 808,70 1,60 808,70 0,00

902 0B DHM - kabinet HV 28 3B7 ,72 28 387,72 0,00

cELKEM 8 848769,82 8 848 769,82 0,00

č í slo ú č tuNázev Skuteč ný stav ú č etní  stav lnv,rozdí ly
syn,078 Oprávky k DDNHM 503 365,20 503 365,20 0,00

081 30 Oprávky k DHM-org,3001 23 395 992,00 23 395 992,00 0,00

081 30 Oprávky k DHM-org.3005 1 849 551,00 1 849 551,00 0,00

082 01 Oprávky sam,mov.vě cem 896 737,00 896 737,00 0,00

Bzo2 Oprávky sam.mQv.vě cem 2 013 602,80 2 013 602,80 0,00

synt,OBB Oprávky k DDHM 15 1B3 999,]"0 15 1B3 999,] .0 0,00

o42 0t Nedokonč ený,DHM 0,00 0,00 0,00

24II0 Bě ž ný ú č et u KB 41,86 448,73 41,86 448,73 0,00

24Iz0 Fin.prostř edky proti FRM 2 1,4B 92t,l8 214B 92L,I8 0,00

24t30 Fin.prostř ,proti FO 100 000,00 100 000,00 0,00

241,40 Fin.prostř .proti rez.f, 400 251,42 400 251,,42 0,00

24150 tin.prostř . K RF - UZ 33063 541631,73 54I631,,73 0,00

2415I Fin.prostř . K RF - ú č el,dary 9 230,00 9 230,00 0,00
24t52 Fin,prostř . K RF -dary rodič e 0,00 0,00 0,00



2431"o Bě ž ný ú č et FKSP 639 092,61 639 092,6I 0,00

26210 pení ze na cestě 0,00 0,00 0,00

26320 Ceniny - stravenky 0,00 0,00 0,00

31101 odbě ratelé 41480,50 414B0,50 0,00

31160 Odbě r.-pohl. V He 11 856,00 ] -1 856,00 0,00

3t40t Posk, kr,zá l.-plyn 64 020,00 64 020,00 0,00

3t402 Posk.kr,zá l,-elektř ina 65 240,00 65 240,00 0,00

31-403 Posk.kr.zá l.-teplo 0,00 0,00 0,00

31,4o4 Poks.kr.zá lohy ostatní 0,00 0,00 0,00

31405 Posk,kr.zálohy - vodné 100,00 100,00 0,00

31501 Pohl,Z HČ -poplatky za Š D 60,00 60,00 0,00

3 1502 Pohl. Z HC - kurz Brusle do,. 0,00 0,00 0,00

32100 Dodav.z neinv,HC 4 0I2,3t 4 012,31 0,00

324to Kr,př ij.zá l.-lyž .výcvi k 153 700,00 153 700,00 0,00

32420 Kr. př ij,zá l.-stravné 374 557 ,00 374 557,o0 0,00

33 110 zamě stnanci 2097 371,00 2o97 371,,00 0,00

335 01, Pohl.za zam.-rekr. FKSP 0,00 0,00 0,00

33503 Pohl,za zam,-ost.p. FKSP 0,00 0,00 0,00

33506 Pos kyt,j e d n o r áz.záloha 0,00 0,00 0,00

33507 Ost.pohled,za zamě st. 0,00 0,00 0,00

33508 Pohl.za zam.-pohl. Za LV 0,00 0,00 0,00
33509 Pohl.za za mě st,-stravenky 0,00 0,00 0,00

33511 Poh l,za za mě st.-stravné 0,00 0,00 0,00

33610 Zú č .s lSZP-soc.poj.zam, 168 499,00 168 499,00 0,00
33612 Zú č .s lSZP-soc, poj.org. 647 9I5,o0 647 915,00 0,00
33720 Zú č . S lSZP-zd.poj. Zam. tI7 t52,00 I17 1,52,00 0,00
33722 Zú č .s |SZP -zd, poj, O rg. 233 253,00 233 253,00 0,00
34210 J,př í .daně -daň  z př í jmu 354 756,00 354756,00 0,00
34820 pohl,za roz.usc uz ooooo 0,00 0,00 0,00
34Bz0 Pohl.za roz,USC UZ 1"30t4 0,00 0,00 0,00
34820 pohl.za roz.Úsc UZ 33065 0,00 0,00 0,00
34820 pohl.za roz,ÚSC UZ 33353 0,00 0,00 0,00
34820 Pohl,za roz. ÚSC org,3009 0,00 0,00 0,00
34830 Pohl,za roz.USC ú drž ba bud. 0,00 0,00 0,00
34939 Záv.za vybr.mí st,vl. inst, 0,00 0,00 0,00
37401, Př ij,zál.transfery UZ 13014 105 4].1-,60 ].05 411,60 0,00
374oI Př ij.zál.transfery UZ 33065 0,00 0,00 0,00
3740I Př ij,zá l.tra nsf ery UZ 33073 0,00 0,00 0,00
37401, Př ij.zál.transfery UZ 33353 23 359,00 23 359,00 0,00
3740t Př ij.zá l.tra nsfery org.3009 0,00 0,00 0,00
37701, Ost. krátk. pohledávky t 957 ,44 1- 95] ,44 0,00
37B01 Ost. krátk.závazky 0,00 0,00 nnn
37802 Ost.kr.záv.-ú s./prov. Dě ti 9 725,06 9 725,06 0,00
37B03 Ost. kr.záv.-ú s./prov,dosp. 0,00 0,00 0,00
38101 Náklady př í š tí ch období 1-1,3 773,20 t13 773,z0 0,00
38401 Výnosy př í š tí ch období 10 490,00 1-0 490,00 0,00
38801 Doh.ú č ty akt.-U200000 20 473,00 20 473,00 0,00
3B801 Doh.ú č ty akt.-uzg3o0g 827 599,00 827 599,00 0,00
3B801 Doh,ú č ty akt,-UZ33065 0,00 0,00 0,00
3BB01 Doh.ú č ty akt,-U233353 0,00 0,00 0,00



3BB01 Doh, ú č t.akt,-org.3008 478 t77,50 478 L77,50 0,00

38B01 Doh,ú č t.akt. - org.3009 0,00 0,00 0,00

3B901 Dohadné  ú č ty pasivní 148 3]"5,60 ] .48 315,60 0,00

39501 vnitř ní zú č tování 0,00 0,00 0,00

40105 Jmě ní  ú č etní jednotky 0,00 0,00 0,00

40108 JÚJ - obě ž ný majetek 53 854,62 53 854,62 0,00

40120 J UJ-svě ř . majetek-budovy t7 340 831,41 17 340 831-,41- 0,00

40t20 J ÚJ-svě ř . majetek-budovy 10 950 625,35 10 950 625,35 0,00

401 50 JÚJ -poř .DHM-zdroj krytí 5 985 950,60 5 985 950,60 0,00

40160 JÚJ-použ .FRlM k fin,in.výd. 1 645 903,78 1.645 903,78 0,00

40180 JÚJ -bezpl.př evz. DHM 7 07I532,90 1,071.532,90 0,00

4019B J ÚJ-poř í z,dlouh. majetek 668 91-5,90 668 91"5,90 0,00

40340 Svě ř . majetku př í sp,org,3001 5].3 554,35 513 554,35 0,00

4o340 Svě ř . majetku př í sp.org,3005 5 994 005,81 5 994 005,81 0,00

40360 5nlz.lnV.trans.Ve Vec,a cas.s, 92 BB7,z0 9zB87,20 0,00

40360 5nlz.lnV,trans,Ve Vec.a cas.s. 464 366,41- 464366,4I 0,00

41,1,1,o Fond odmě n 100 000,00 1"00 000,00 0,00

synt.412 FKSP 688 348,87 688 34B,87 0,00

synt.413 Rez,fond ze zlep. VH 4oo 257,42 40025t,42 0,00

synt.414 Rez.fond z ostatní ch titulů 550 86].,73 550 861,73 0,00

synt.41,6 Fond reprodukce maj, 2787 885,5I 2787 BB5,53, 0,00

43100 VH ve schval.ř í z. DČ 0,00 0,00 0,00

43130 VH ve schval.ř í z. HC 0,00 0,00 0,00

472 10 Dl.př ij.zál,na trasf.-UZ33063 827 599,00 827 599,00 0,00

472I0 D| . př ij,zá l,na trasf.-org.3008 478 t77,50 478 t77,50 0,00

49]-00 poč áteč ný ú č et rozváž ný 0,00 0,00 0,00

915 10 Kr,podm.pohl.z tra nsf, 13014 0,00 0,00 0,00

915 10 Kr, podm,pohl.z tra nsf.3009 0,00 0,00 0,00

955 10 Ost.dl.pom,pohl.z tr, 33063 0,00 0,00 0,00

955 10 Ost.dl.pom.pohl,z tr. Or.300B 1, L1,5 747,5o t tI5 747,50 0,00

96601 Zapů jč ,vybavení  ve SJ 16 826,00 16 826,00 0,00

96602 Zapů jč .vyb.-projekt " Uč í me,. 10 406,00 ] ,0 406,00 0,00

96603 Zap, Vybav. Projekt Maják 275 000,00 275 000,00 0,00

96604 Zap.vybav,projekt KAP l 42202,50 42202,50 0,00

99901 Vyr,ú č et k podr.ú č t.tsot+ 0,00 0,00 Q,00

99901 Vyr.ú č et k podr.ú č t,33063 25 909,00 25 909,00 0,00

99901, Vyr:,ú č et k pod r, ú č t,or.3008 1 073 545,00 1 073 545,00 0,00

99901 Vyr. ú č et k podr. ú č t,or.3009 0,00 0,00 0,00

99901 Vyr,ú č et k podr,ú č tů m 2345 776,21 2 345 776,21, 0,00

cELKEM 113 463 040,55 LL3 463 040,55 0,00

V Havlí č kově  Brodě  dne 29,1,2019

\
i}  ,'i 1

i !r* ;:ti,,,ex

/)

tL / 'y' tt-o, n,
/* l

č lenové  inventarizač ní ch komisí :
ř ,,_!r(^ ť

)ti /
)-h: 1

/  - /  / i/l ,, ./ ; / ---____\

Y



,",/

ú č etní organizace:'/Zi/ ,a-4
!/

Q< c,nzgr+qí
Ř editel ZŠ :

Razí tko organizace:

Základní  š kola Havlí č ků v Brod,
V Sadech 560

lč : 709 11 029 DlČ : CZ70911029



V roce 2018 byly v naš í  organizaci uskuteč ně ny tyto kontroly
veř ej noprávní mi institucemi :

l) Mě §tq l{ avlí š kuv Brq,d - ú var vnitř ní ho auditu
Veř ejnosprávní  kontrola na mí stě  v termí nu 16.4.2018 - 3.5.2018,
kontrolované  období  rok 2017.
Zkontroly nevyplynuly ž ádné  sankce a penále.

2) KraJ'ská h)lgienická stanice,Kraje Vysoč in,a se sí dl?m v Jihlavě
Kontrola provedená dne 2.10.2018 ve š kolní  jí delně  a zamě ř ená na
hygienu potravin, hygienické  pož adavky na stravovací  služ by.
Zkontroly nevyplynuly ž áď né  sankce a penále.

3) Kra_iská veterinární  správa pro Kra_i V)ls,oč inq sq §í dlem v Jihlavě
Kontrola provedená dne 16. 1 1 .201 8 se zamě ř ení m na kontrolu
stravovac í ho zaí  í zení .
ZkontroIy nevyplynuly ž ádné  sankce a penále.

Vyhotovil: Krejcarová Jaroslava ,?'', . ..,, ,,,,, ,.

./ .4 
,-

Schválil: PaedDr. Honsová Milena, ř editelka ZŠ

k-,* -:-=_
ákladni š kola Havlí č kú v Brod,

V Sadech 560
tČ :709 tt ozg OtČ : Cz7Xwlazg



Základní  š kola Havlí č ků v Brod. V Sadech 560

R.oz§or hospodař ení  př í spě vkové  orqanizace za !:o!§ 2018

A/ HLAVNí  Č ltlNosT

Rozpoč et př í spě vkové  organizace v hlavní  č innosti na rok 2018 byl sestaven jako

vyrovnaný.

Celkový obrat hlavní  č innosti byl ve výš i 46.867.397,83 Kč .

aáRladní  š kola ukonč ila hospodař ení  v hlavní  č innosti ke konci roku 2018
s nulovým výsledkem hospodař ení .

Základní  š kola hospodař ila v roce 2018 v hlavní  ě innosti s tě mito prostř edky:

př í spě vek od zř izovatele na provoz- neinvestič ní 3 823 500,00
př í spě vek od zř izovatele na ú drž bu budov - neinvest, 2177 614,00

dotace Potravinová pomoc dě tem v Kraji Vysoč ina 56 947,80

dotace na dlouhodobý maietek 91 012,08

dotace na př í mé  náklady š kolství 35 186 046,00

dotace z Fondu Vysoč iny - projekt Duh.bezpeč nost 115 224,00

dotace Excelence základní ch š kol 2 418,00

Dotace proiekt lmplementace kAp l - uč í me se 56 076,00

dotace proiekt EU ,,Duhová š kola" 678 059,77
př ímv za š kolní  klub 120 360,00
př ímv zá š kolní  druž inu 353 400,00
provozní  rež ie ve š kolní  ií delně 39 458,00

ostatní  výnosv 80 479,00

zú č tování  fondů  - RF z ostatní ch titulů  - dary rodič e 96 087,00

zú č tování  fondů  - RF z ostatní ch titulů  - ostatní  dary 87 020,00

zú č tování  fondů  - FR|M - nekryté  odpisv budov 3 416,02

zú č tování  fondů  - Fond odmě n 60 000,00
př í imv za stravné 3 092 196,82

č ipové  ž etonv 15 557,00
př í jmy lyž ař ský výcvik, ozdravné  a tematické  pobyty 430 645,00
př í imv na kulturní  a dalš í  akce poř ádané  pro ž ákv 79 290,00
př í imv na výletv a exkurze poř ádané  pro ž ákv 222149,00
finanč ní  ú rokv 442,34



Př í spě vková organizace z neinvestič ní ho př í spě vku na provoz, fondŮ  a dalš í ch
výnosů  hradila náklady dle schválené ho rozpoč tu na rok 2018, Nepož adovala na

své m zř izovateli ú pravu rozpoč tové ho plánu pro rok 2018.

Provozní  náklady hrazené  z neinvestič ní ho př í spě vku zř izovatele na provoz a
ostatní ch př í jmů  př í spě vkové  organizace v roce 2018,.

Př í spě vková organizace se v roce 2018 zapojila jako partner do projektů  Kraje
Vysoč ina ,nPotravinová pomoc dě tem v Kraji Vysoč ina".

VÝš e vvč erpanÝch dotací  v roce 2018 56 947,80
podí l př í iemce dotace na nákladech 0,00

Synt. Název Nákladv ZŠ Náklady Š o,Š t<Nákladv Š J
Náklady celkem
rok 2018

501 potravinv 0,00 0,00 3 092 196,82 3 092 ,l96,82

501 Uč . pomů cky,š k. potř . 99 166 ,83 64 982,00 0,00 164148,83

501 spotř eba materiálu 142 229,13 1 910,00 9 839,30 153 978,43

501 ostatní  materiál 229 101,87 27 891,56 97 265,84 354 259,27

502 Spotř eba vody 129 004,30 39 460,00 28 466,40 196 910,70

502 spotř eba plvnu 15 390,00 0.00 27 025,40 42 415,40

502 Spotř eba el.energie 102785,7o ,14,1 059,00 226 963,80 470 808,50

502 Spotř eba tepla 483 234,25 47 028,50 26 814,20 557 076,95

511 Opr.a ú drž ba š k,ob. 157 896,81 27 447,00 38 230,80 223 574,61

511 Opr.a ú drž ba n.maj. 2 066 833,00 108 781 ,00 0,00 2 175 614,00

511 Opr.a ú drž , HW,SW 221 818,50 10 406,00 47 935,50 280 160,00

518 Poš tovné 11 216,00 0,00 0,00 11216,0o

518 Telekomunikace 9 765,27 7 772,73 9 040,40 26 578,40

518 Revize, BOZP 84 638,00 13 784,a0 2178,00 100 600,00

518 Odvoz odpadů 22 654,00 10 936,00 20 743,00 54 333,00

518 lnterner 55 014,00 2 895,00 0,00 57 909,00

518 Zorac.oroi.dokum. 0,00 0,00 0,00 0,00

518 Bankovní  poplatkv 18 467,80 3 240,00 42752,50 64 460,30

518 zoracování  mezd 87 500,00 14 000,00 12 600,00 114 100,00

518 Ostatní 1 148 785,41 30 816,00 32715,50 1212 316,91

521 Mzdové  náklady 3 000,00 60 000,00 0,00 63 000,o0

524 Zák,soc. poiiš tě ní 1 958,00 20 401,00 0,00 22 359,00

525 Jiné  soc.pojiš tě ní 840,00 0,00 0,00 840,00

527 Zák.soc.náklady 5 975,00 1 700,00 200,00 7 875,00

549 ostatní  náklady 78 373,40 0,00 0,00 78 373,40

551 Odpisv DHM 629 561,00 102 422,00 169 928,50 90,1 911,50

558 Nákladv z DHM 438 458,24 22 356,00 0,00 460 814,24

cELKEM 6 243 666,51 759 287,79 3 884 895,96 10 887 850,26



V rámci tě chto projektů  jsou hrazeny náklady na potraviny ve š kolní jí delně
podporovaným dě tem, které  vytipoval tJř ad práce v Havlí č kově  Brodě . Jedná se o
dě ti navš tě vují cí  Základni š kolu Havlí č ků v Brod, V Sadech 560 a Základní  š kolu a
Praktickou š kolu, U Trojice 2104, Havlí ě ků v Brod.

Realizace projektů : 1,9,2017 - 30.6,2018
1.9,2018 - 30.6,2019

Profinancované  náklady v roce 2018:

Č erpání  ú č elově  poskytnutých dotací  a projektů  v roce 2018

Př í mé  náklady š kolství  -UZ 33353

Rozpoč et př í mých neinvestič ní ch nákladů  š kolství  na rok 2018 byl ě erpán
následovně :

Excelence základní ch š kol - UZ 33065

501 - potravinv 54 236,00

501 - ostatní  materiál 2 300,00

51B - ostatní  služ bv 4tI,80
cELKEM 56 947,8o

501 - Spotř ebované  nákupv - uč ebnice, uč ební  pomů ckv 262 839,17

512 - Cestovné 43 034.00
518 - Ostatní  služ by - plavecký výcvik, náklady spoj. s LV 166 523,28

521 - Mzdové  náklady 25 369 890,00

524 - Zákonné  sociální  pojiš tě ní 8 577 267,00

525 - Jiné  sociální  poiiš tě ní 105 484,00

527 - Zákonné  sociální  náklady 573 992,00
549 - Ostatní  nákladv 432,00
558 - Náklady z drobné ho dlouhodobé ho maietku 86 584,55
CELKEM NAKLADY 35 186 046,00

Neinvestič ní  dotace
521 - Mzdové  nákl
524 - Zákonné  sociální  poiiš tě ní

527 - Zákonné  sociální  náklad

následovně :
L778,00

604,00

36,00

cELKEM 2 4L8,00



Fond Vysoč iny - projekt Duhová bezpeč nost

Projekt př ispě l ke zvýš ení  kybernetické  bezpeč nosti, základní m př í nosem je jistota,
ž e š kola nakládá se vš emi osobní mi a citlivými ú daji v souladu s platnou legislativou.
Projekt ř eš il sí ť ovou bezpeč nost, bezpeč né  zálohování  a archivaci dat.

Doba trvání  projektu: 27,6,2018 -7,8,2018

Celkové  náklady projektu: 192.040,-- Kč

Dotace Fond Vysoč iny: 115.224,00 Kč  60 o/o nákladů
Podí l př í jemce dotace: 76.816,00 Kč  40 o/o nákladů

Projekt,nDuhová š kola" v rámci Operač ní ho programu Výzkum, vývoj a
vzd ě  l ává n í  -reg istrač n í  č í sl o CZ.02.3.XIO. 0/0. 0/1 6_02210003645

Doba trvání  projektu: 1.5,2017 -30.4,2019

Celkový výš e dotace: 827.599,-- Kč

Projekt,,lmplementace KAP l - Uč í me se ze ž ivota pro ž ivot" v rámci
Operač ní ho programu Výzkum, vývoj a vzdě láváni - registrač ní  č í sIo
cz,02,3.68/0.0/0.0/ í  6_034/0008656

Š tota je v projektu partnerem Kraje Vysoč ina.

Doba trvání  projektu: kvě ten 2018 - prosinec 2020

Celkový výš e dotace: 1.593.925,00 Kč

Neinvestič ní  dotace bvla č erpána v roce 2018 následovně :

521 *  Mzdové  náklady 56 076,00

cELKEM 56 076,00

Neinvestič ní  dotace bvla č erpána v roce 2018 následovně :

501 - Spotř eba materiálu 56 782,00

512 - Cestovné 640,00

521 - Mzdové  náklady 180 665,00

524 - Zákonné  sociální  poiiš tě ní 6 650,00

527 - Zákonné  sociální  nákladv I52232,00

558 - Nákladv z drobné ho dlouhodobé ho maietku 281, o90,77

cELKEM 678 o59,77



Skuteč né  náklady u vě tš iny syntetických ú č tů  byly v př ibliž né  výš i tak, jak bylo
rozpoč továno,

Celkové  náklady skupiny 50 - Spotř ebované  nákupy byly niž š í  proti rozpoč tu na rok
2018 př ibliž ně  o 383.600,-- Kč . Jde př edevš í m o ú sporu u syntetických ú č tů  energií
v př ibliž né  výš i 491.000,-- Kč , O ú sporách u polož ek energetických mé dií  nebylo
mož né  zř izovatele př edem informovat, vyú č tování  za vš echny mě sí ce roku 2018 od
př í sluš ných firem byla př í spě vkové  organizaci doruč ena koncem roku 2018 nebo až
v prů bě hu mě sí ce ledna 2019,
Polož ky syntetiky 501 - Spotř eba materiálu byly č erpány př ibliž ně  tak, jak bylo
plánováno v rozpoč tu na rok 2018.

Náklady skupiny 51 - Služ by po odeč tení  nákladů  na ú drž bu nemovité ho majetku
byly ve výš i 2.355,857,-- Kč . Vyš š í  náklady byly př edevš í m u analytické  polož ky
,,lyž ař ské  výcviky a ozdravné  pobyty", kdy š kola uskuteč nila 2lyž ař ské  výcviky -
je_den s ubytování m (Ví tkovice v Krkonoš í ch) a druhý s kaž dodenní m návratem domů
(Sacberk), aby se tě chto výcviků  mohlo zú č astnit ví ce ž áků , Dalš í m neplánovaným
výdajem byla ú hrada poloviny nákladů  na dopravu dě tské ho sboru Oř í š ek do Brille
v mě sí ci prosinci 2018 ve výš i 33.750,-- Kč .

Náklady skupiny 52 - Osobní  náklady jsou vyš š í  proti rozpoč tu cca o 855.000,-- Kč .
Jde př edevš í m o mzdové  náklady a zákonné  odvody pro asistenty pedagoga, kteř í
na š kole pů sobí . Tyto náklady nebyly rozpoč továny, nebot'nelze př edví dat, kterlým
ž áků m pedagogicko-psychologická poradna asistenta pedagoga doporuč í .
Dále byl č erpán i Fond odmě n ve výš i 60,000,-- Kč , ktený také  nelze zahrnout do
rozpoč tu organizace,



Náklady skupiny 54 - Ostatní  náklady jsou vyš š í  z dů vodu ú hrady vyš š í ho pojistné ho
odpově dnosti za š kodu, které  š kola hradí . Na jař e roku 2018 byla š kole vypově zena
smlouva, kterou mě la uzavř enou s Kooperativou, zrdů vodu vysoké ho pojistné ho
plně ní . Zde roč ní  pojistné  č inilo výš i 13.184,-- Kč . Skola uzavř enou novou smlouvu
s Č eskou pojiš ť ovnou (ta byla ochotná se š kolou smlouvu uzavř í t). Roč ní  výš e
pojistné ho je vš ak 68.086,-- Kč .

Skupina 55 - Náklady na odpisy jsou vyš š í  o 20.780,-- Kč  z dů vodu odpisu nově
poř í zené ho dlouhodobé ho majetku v roce 2O1B (Nabí ječ ka na tablety a multifunkč ní
elektrická pánev). Př í spě vková organizace má také  kryté  té mě ř  celé  odpisy
nemovité ho majetku (budovy). Kryto př edevš í m niž š í mi náklady na energie.

Nákup drobné ho dlouhodobé ho hmotné ho majetku byl vyš š í  cca o 264.00,-- Kč , než
bylo rozpoč továno. Š lo př edevš í m o nákup uč ební ch pomů cek pro projekt Duhová
š kola a rozpoč továno nebylo ani poč í tač ové  vybavení  zakoupené  z projektu Duhová
bezpeč nost spolufinancované ho Fondem Vysoč iny.

Př ehled poř í zené ho drobné ho dlouhodobé ho majetku v roce 2018

poč í tač ové  vvbavení 349 428,72

uč ební  pomů ckv proiektv 117 021,00

osouš eč e rukou 24 870,00

taburety 49 400,00

š atní  skř í ň kv 61 230,84

š kolní  nábytek 38 575,00
kancelář ské  vybavení 41 845,00
p rojekto ry, vizualizé ry 38 753,00

č teč kv knih 95 656,00
lvž e 11710,00
cELKEM 828 489,56

Ve skupině  60 - Výnosy z vlastní ch výkonů  je vyš š í  plně ní  proti rozpoč tu př edevš í m
z dů vodu vyš š í ch ú hrad na lyž ař ské  výcviky a ozdravné  pobyty.

Výnosy skupiny 64 - Ostatní  výnosy jsou niž š í  př edevš í m z neproú č tování  nekrytých
odpisů  na budovy na synt, 648 - Č erpání fondů .

Výnosy z trasfé rů  skupina 67 - u dotací  z jiných veř ejných rozpoč tů  se jedná
př edevš í m o zí skanou dotaci na projekt Duhová bezpeč nost ve výš i 115,224,- Kč  a
vyš š í  bylo i č erpání  v rámci projektu Duhová š kola, než  bylo pů vodně  rozpoč továno,



Fondy př í spě vkové  organizace ZŠ  HavIí č ků v Brod, V Sadech 560

Fond odmě n - synt. ú é et 411

zů statek Fondu odmě n k 1.1.2018 36 000,00
př í dě l z výsledku hospodař ení  zarok2076 - usnesení  RM 215l18 124 000,00
č erpání  Fondu odmě n prosinec 201B _ 60 000,00
zů statek Fondu odmě n k 31.12.2018 100 000,00

Fond kulturní ch a sociální ch potř eb - synt. ú é et 412

Rezervní  fond tvoř ený ze zlepš ené ho výsledku hospodař ení  - synt. ú č et 413

zů statek Rezervní ho fondu k 1.1.2018 325 887,91
př í dě l z výsledku hospodař ení  za rok2017 - usnesení  RM 215l18 74 363,51
zů statek Rezervní ho fondu k 31.12.2018 400 251,42

Cerpání Př í jmy
Dary - iubilea 7 099,00 poč áteč ní  zů statek 427 953,8,,
stravová n í  zamě stna nců 49 210,00 Př í dě l roku 2018 508 366,0(
vitamí nové  př í pravkv 114 747,00
Rekreace 20 599,00
Masáž e 4 710,00
setkání  zamě stnanců 21 394,00
Kulturní  př edstavení 1 080,00
Záiezdv pro zamě stnance 0,00
Kondič ní  cvič ení , sport 29 132,00
zlepš ení  prac. prostř edí 0,00
cELKEM 247 971,00 cELKEM 936 319,8;

Cerpání  celkem 247 971,0(
Zů statek k 31.12.2018 688 348,8j



nedoč erpaná dotace proiekt Duhová š kola 1 19 530,23

nedoč erpaná dotace projekt lmplementace KAP l- Uč í me
se ze ž ivota pro ž ivot 422 101,50

dar SRaPŠ  - odmě ny pro ž áky 4 888,00

dar SRaPŠ  - Pojd'te s námi do š koly 791,00

dar pí  Nováková - dar pro ž ákyni š koly 3 551,00

Zů statek Rezervní ho fondu k 31.12.2018 550 861,73

Rezervní  fond tvoř ený z ostatní ch titu!ů  - synt. ú é et 4'l4

Fond reprodukce investič ní ho majetku - synt. ú č et 416

zů statek Fondu reprodukce majetku k1,1.2018 2 675 204,81

tvorba fondu ve výš i odpisů  DHM 210 560,00

tvorba fondu - odpisy budov 692 163,98

č eroání fondu - dobí iecí  skř í ň  na tablety -40 099,28

č erpání  fondu - elektrická pánev -749 944,00

zů statek Fondu reprodukce majetku k 31.'l2.20'l7 2787 885,5,|

Fond reprodukce majetku není  finanč ně  kryt ve výš i 638.964,33 Kč ,
Př í spě vková organizace mě sí č ně  rozpouš tí  př evedenou dotaci na dlouhodobý
majetek od zř izovatele. Tato dotace byla př evedena pouze ú č etně  bez finanč ní ho
krytí  př i bezú platné m svě ř ení  nemovité ho majetku (budova š koly a př í stavba š koly)
v roce 2012.

Vyhodnocení  závazných ukazatelů  hospodař ení  pro rok 2018

Usnesení m Rady mě sta č í slo 28118 ze dne 29. 1,2018 byly př í spě vkové  organizaci
stanoveny závazné  ukazatele hospodař ení  pro rok 201B.

Rada mě sta v návaznosti na usnesení  zastupitelstva mě sta č .268117 ze dne
11l1212017 stanovuje př í spě vkové  organizaci Základní  š kola Havlí č kŮ v Brod,
V Sadech 560 závazné  ukazatele hospodař ení  pro rok 2018 takto:

1) limit provozní ho př í spě vku na hlavní  č innost 3.806,5 tis. Kč . V př í padě
změ ny výš e neinvestič ní ho př í spě vku zř izovatele na provoz př í spě vkové
organizace v prů bě hu rozpoč tové ho období  2018 platí  hodnota poslední ho
neinvestič ní ho př í spě vku urč ená zastupitelstvem mě sta pro dané  období .
Do limitu př í spě vku nejsou započ teny prů tokové  transfery neinvestič ní ho
př í spě vku zrozpoč tů  vyš š í  ú zemní  ú rovně  (kraj, státní  rozpoč et) a ú č elově
urč ený provozní  př í spě vek na ú drž bu dlouhodobé ho majetku.



Limit ú č elově  urč ené ho př í spě vku na opravy a udrž ování  dlouhodobé ho
m aj etku svě  ř ené h o zř izov atelem p ř í spě vkové  orga nizaci k hospod ař e n í

v hlavní  č innosti dle z.25012000 Sb. č iní  2 300,0 tis, Kč
neinvestič ní  př í spě vekzř izovatele nesmí  být použ it ke krytí  př í mých výdajů
š kolství  (mzdové  výdaje pedagogických pracovní ků , uč ební  pomů cky)
v roce 2018 hospodař it v hlavní  č innosti s vyrovnaným nebo zlepš eným
výsledkem hospodař ení

závazné  ukazatele musí  př í spě vková organizace vyhodnotit ve Zprávě  o
hospodař ení  PO za období  2018, kterou př í spě vková organizace př edkládá
radě  mě sta. Transfery provozní ho př í spě vku budou vě cně  a funkč ně
č leně ny a č asově  provádě ny v souladu s podkladovou př í lohou č . 41095.
ž ádost o změ nu, vě cné , funkč ní , druhové  klasifikace nebo č asování
transferů  provozní ho př í spě vku musí  PO projednat v RM.

Usnesení m Rady mě sta č . 659/18 ze dne 3.9,2018 doš lo k revokaci tohoto usnesení
takto:

1) limit provozní ho př í spě vku na hlavní  č innost 3.823,5 tis. Kč . V př í padě
změ ny výš e neinvestič ní ho př í spě vku zYizovatele na provoz př í spě vkové
organizace v prů bě hu rozpoč tové ho období  2018 platí  hodnota poslední ho
neinvestič ní ho př í spě vku urč ená zastupitelstvem mě sta pro dané  období .
Do limitu př í spě vku nejsou započ teny prů tokové  transfery neinvestič ní ho
př í spě vku z rozpoč tů  vyš š í  ú zemní  ú rovně  (kraj, státní  rozpoč et) a ú č elově
urč ený provozní  př í spě vek na ú drž bu dlouhodobé ho majetku.

Př í spě vková organizace použ ila provozní  př í spě vek zř izovatele pouze pro výdaje ve
své  hlavní  č innosti. Z tohoto př í spě vku nebyly hrazeny ž ádné  mzdové  náklady ani
nákup uč ební ch pomů cek pro ž áky, Uč ební  pomů cky (hrač ky, materiál, tiskoviny a
dalš í ) jsou vykázány pouze na stř edisku š kolní  druž iny, kde byly zakoupeny
z poplatků , které  hradí  rodič e na provoz tohoto zař izení . Pracovní  seš ity pro ž áky
jsou plně  hrazeny z finanč ní ch prostř edků  od rodič ů  př ijatých na základě  darovací ch
smluv.

Př í spě vková organizace vykázala za rok 2018 ve své  hlavní  č innosti nulový výsledek
hospodař ení .

Výš e neinvestič ní ho př í spě vku od zř izovatele na hlavní  č innost dostač ovala
potř ebám př í spě vkové  organizace na provozování  hlavní  č innosti.

Úč elově  urě ený př í spě vek na opravy a udrž ování  dlouhodobé ho majetku byl
vyč erpán ve výš i 2.177.614,00 Kč .

2)

5)

3)

4)



Ve schválené m rozpoč tu Mě sta Havlí č ků v Brod, kap.28 byla na opravy a udrž ování
dlouhodobé ho majetku alokována finanč ní  č ástka ve výš i 2.3O0.000,-- Kč .

Ve výbě rové m ř í zení  na akci ,,Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ  V Sadech, etapa
2018" vyhrála firma Elektromont HB s,r.o. s nejniž š í  nabí dkovou cenou
2.027,543,-- Kč .
Bě hem rekonstrukce kuchyně  vznikly změ ny, které  bylo nezbytné  prů bě ž ně  provádě t,
aby dí lo bylo schopné  plné ho provozu. Změ ny nebylo mož né  př edví dat a zané st do
projektové  dokumentace. Tyto ví cepráce ve výš i 164,399,-- Kč  (dodatek ke smlouvě
o dí lo) byly schváleny usnesení m Rady mě sta č í slo 588/18 ze dne 13,8,2018.

Limit ú č elově  urč ené ho př í spě vku na ú drž bu svě ř ených nemovitostí  byl tedy
dostateč ný pro zajiš tě ní  a udrž ení funkce a ú č elu svě ř ené ho nemovité ho majetku.

B/ DoPLŇ KoVÁ č lttNosT

Základní  š kola Havlí č ků v Brod, V Sadech 560 provozovala v souladu se zř izovací
listinou a ž ivnostenskými listy v roce 2018 tuto doplň kovou č innost:

a) hostinská č innost - stravování  zamě stnanců  ZUŠ  a cizí ch strávní ků
b) realitní  č innost - poskytování  sportovní ch a vzdě lávací ch služ eb
c) poř ádní  odborných kurzů :
- kurz aerobiku
- kurz č eské ho jazyka pro dě ti z cizí ch zemí  (projekt ve spolupráci se

zř izovatelem)

Ž ádnou doplň kovou č innost neukonč ila základní  š kola za rok2018 se ztrátou.
Celkový obrat doplň kové  č innosti byl ve výš i 433.511,-- Kč .

Výsledek hospodař ení  v doplň kové  č innosti č ini! zisk 148.305,75 Kč .

Pokud jde o hostinskou č innost, vzhledem k tomu, ž e š kola zabezpeč uje závodní
stravování  př edevš í m pro pracovní ky dalš í ch š kolských zař izení  a zř izovatele, č iní
zisk na jeden obě d výš i 1,-- Kč .

Celkové  náklady na hostinskou č innost v roce 2018 160.853,00

Celkové  výnosv na hostinskou č innost v roce 2018 163 502,00

VÝsledek hospodař ení  za rok 2018 - zisk 2 649,00
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Př i poř ádní  odborných kurzů  a š kolení  základni š kola také  zachovává princip, aby
š kolení  byla pro př í padné  zájemce v cenové  dostupnosti. Cenová relace jedné
vyuč ovací  hodiny č inila u kurzu aerobiku v l. pololetí  výš i 40,-- Kč  a ve ll. pololetí
2018 výš i 50,-- Kč .
Kurz č eské ho jazyka pro dě ti z cizí ch zemí  je vyplácen na základě  dané  cenové

kalkulace od zř izovatele - odboru š kolství  a sociální ch vě cí .

Celkové  náklady na odborné  kurzy v roce 2018 82 410,00

Celkové  výnosv na odborné  kurzv v roce 2018 83 580,00

VÝsledek hospodař ení  za rok 2018 - zisk ] . 170,00

V rámci realitní  č innosti - poskytování  sportovní ch a vzdě lávací ch služ eb jsou
poskytovány zájemců m př edevš í m obě  tě locvič ny a prostory v př í zemí  š koly.
Př ehled o poskytování  sportovní ch avzdě lávací ch služ eb v roce 2018je př edkládán.

Celkové  náklady na poskytování  sportovní ch a
vzdě lávací ch služ eb v roce 2018 4L942,z5
Celkové  výnosy za poskytování  sportovní ch a
vzdě lávací ch služ eb v roce 2018 !86 429,00

VÝsledek hospodař ení  za rok 2018 - zisk t44 486,75

př ehled uzavř enÝch smluv na poskvtování  sportovní ch a
vzdě !ávací ch s|už eb za rok 20L8

Poskytová n í  spo rtov n í ch sl u ž e b
stará tě locvič na

č í slo smlouvy Hodinová sazba v kč poč et hodin Termí n celkem v kč

I0/2017 2z3,o0 77 1".1.-13.5.2018 3 79].,00

t3/2017 223,0o 58,5 1,.1,.-23.4.201,8 ].3 046,00

20l2017 223,oo 49,5 1,.t.-28.3.201,8 1-1038,00

25/2oI7 223,oo 22,5 1,.t.-27,4.2018 5 017,00

28/2017 223,00 8 1,.t.-25,2.20t8 1,784,00

tl2ot8 223,00 18 2.L-29,5.201,8 4 01,4,00

2l2078 223,00 19 3.1.-16.5.2018 4 237,00

4l2ot8 223,00 ] -0,5 2.3.-20.4.201,8 2342,00

5l201,8 2z3,00 7,5 2.3.-z0.4.201,8 1,673,0o

5/2ot8 223,00 12 2,tL.-31-.I2.2018 2 676,00

9/2078 228,00 24 5.9.-31.12.2018 5 472,00

1,0l2ot8 228,0o 5 16.9,2018 ] . ] "40,00

1,3/20t8 228,0o 46,5 1.Io.-3I.12.201-8 10 602,00

t5/2018 228,oo 22,5 3.9..31.12.2018 5 ] .30,00

1,t



1,6l2oI8 228,o0 12 25,9.-31.t2,2018 2736,oo

18l201,8 228,00 22,5 7,9.-31,.72.2018 5 130,00

1,9/201,8 228,oo 7 3. ] .0.-19.12.20].8 1596,00

20/2ot8 228,oo 12 7.I0,-31,.I2.2aI8 2736,00

21,1201,8 228,00 ] .0,5 6.1,1,.-3I.t2.20tB 2 394,00

24/2018 228,0o 40 2.tI .-31,,I2.20t8 9 120,00

27 /201,8 228,0o 5 28.10.2018 1 140,00

31,12018 228,00 3 8.I2,-15.I2.20I8 684,00

cELKEM 432,5 97 498,oo

Poskytován í  sportovn í ch služ eb
nová tě locvič na

Název nájemce Hodinová sazba v kč poč et hodin Termí n celkem v kč

1,1,/2017 223,o0 3].,5 1.1._30.5,2018 7 025,00

12l2oI7 223,00 39 1.1.-31,5.2018 8 697,00

1,4/2oI7 223,00 34,5 1,.L.-28.3.2o1B 7 693,00

17l2ol7 223,oo 9 1.1.-16.3.2018 2 007,0o

19l2o17 223,oo 15 I .L-23.3.201,8 3 345,00

24l2017 223,oo 18 1,.1,.-29.5,2018 4 o1,4,o0

26/2017 223,o0 1,2 1,.1,.-23.2.2018 2 676,00

2^ /201,8 223,00 t2 8.1.-9.4.2018 2 676,00

3/201,8 223,00 22 1,.L.-24.3,20t8 4 906,00

6/20t8 223,oo 4 11.3.2018 892,00

7 /201,8 250,00 8 t7.8,-27.8.2018 2 000,00

8l201,8 250,00 4 24,8.-26.8.2018 1000,00

11,1201,8 228,00 24 5.9 .-31-.12.2018 5 472,00

12/201,8 228,oo 30 2.I0.-3LI2.201,8 6 840,00

1,4l201,8 228,00 23 t.I0.-31-.12,2oI8 5 244,00

17 /2oI8 228,00 18 26.9.-I9.t2.2018 4104,00

22l201,8 228,00 1,1, 2.t0,-31,.12.2018 2 508,00

23l2018 228,o0 12 2.1,1,.-31,.12.201,8 2736,00

25/2o1,B 228,00 7,5 7 .12.-31,.12.2078 I710,00

26/2018 228,0o 4 20,10.-21-.10.2078 912,00

28/2018 228,oo 2 2.12.2078 456,00

29/2018 228,0o 2 1.I2.201,8 456,00

3a/2oI8 228,00 4 8.I2.,15.12.201,8 9t2,00

cELKEM 346,5 78281,00

vú  n í  vzd ě láva cí ch sl u ž eb
Název nájemce Hodinová sazba v kč poč et hodin Termí n celkem v kč

faktura tl20!8 150,00 33 leden 2018 4 950,00

faktura 25/201,8 150,00 38 Ř í ien 2018 5 700,00

cELKEM 10 050,00
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Základní  š kola se ve své  doplň kové  č innosti snaž í  co nejlé pe využ í vat svě ř ené
prostory. Tě locvič ny jsou poskytovány př edevš í m organizací m a institucí m, které  se
zabývají  volnoč asovou aktivitou dě tí  a mládež e, Zviditelň ovat š kolu se také  snaž í
poř ádání m odborných kurzů  pro š irokou veř ejnost.

Př í spě vková organizace eviduje dvě  pohledávky z doplň kové  č innosti po lhů tě
splatnosti, a to vů č i paní  Freyové  Marianně , Zd'ár nad Sázavou v celkové  výš i
27,486,-- Kč  a paní  Buň kové  M,, Litví nov ve výš i 11.Q18,50 Kč . Obě  tyto pohledávky
vznikly z pronájmu nebytových prostor na budově  Rubeš ovo námě stí  171 v roce
2005 a 2006. Soudní  cestou (právní  pomoc JUDr. Málek) se př í spě vkové  organizaci
nepodař ilo tyto pohledávky vymoci.

Př í spě vková organizace na základé  rozhodnutí  zYizovatele - usnesení  RM č , 173110
ze dne 8.3.2010 ú č tuje ve zjednoduš ené m rozsahu vedení  ú č etnictví . Podle Zákona
o ú č etnictví  č .563/1991 Sb,, v platné m zně ní , § 13a nevytvář í  př í spě vková
organizace k tě mto pohledávkám po lhů tě  splatnosti opravné  polož ky,

Základní  š kola neodvedIa za rok 2018 Finanč ní mu ú ř adu v Havlí č kově  Brodě
daň  z př ú mů  ze své  č innosti.

C/ PŘ EHLED O ZAPOJENÍ  DO PROJEKTU

V roce 2019 pokrač uje př í spě vková organizace v tě chto projektech zamě ř ených na
podporu př edmě tu hlavní  č innosti:

- projekt ,,Duhová š kola" - operač ní  program WV - registrač ní  č í slo:
cz.02.3,xl 0,0 l 0 .0 l 1 6 _0221 0003645
doba trvání  projektu: 1 .5.2017 -30,4.2019
rozpoč et projektu: 827.599,-- Kě

- projekt,,lmplementace KAP l - Uč í me se ze ž ivota pro ž ivot" - operač ní
p rog ram VW - reg istrač n í  ě í s lo : CZ.02.3.68/0, 0/0. 0/1 6_034/0008656
př í spě vková organizace je partnerem Kraje Vysoč ina
doba trvání  projektu: kvě ten 2018 - prosinec 2020
rozpoč et projektu: 1,593,925,-- Kč

- projekt,,Maják - sí ť  kolegiální  podpory" - š kola je spolupracují cí m subjektem
v rámci tohoto projektu, př í jemcem dotace je Stř ední  š kola informatiky a
služ eb Dvů r Králové  nad Labem,
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Š rola má pro realizaci projektu zapů jč ené  ní ž e uvedené  vybavení , kteró po

skonč ení  projektu bude př evedeno do majetku š koly,

Název vybavení poč et cena/kus Celkem

sada senzorů  typu Pasco Senzorium pro

experimentá|ní  výuku v obIasti př í rodní ch

vě d 3 25 000,00 75 000,00
sada minipoč í tač e Arduino 5e senzory a

a ktory

oro rozvoi výukv dle konceptu STEM 5 5 000,00 25 000,00
sada robotů  typu Lego Mindstorms pro

rozvoj

konstruování  a základů  programování 5 8 000,00 40 000,00

sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj

ko nstruová n í 5 3 000,00 15 000,00

3D tiskárna I 40 000,00 40 000,00

interaktiVní  projektor 1, 35 000,00 35 000,00

ovládací  notebook 3 15 000,00 45 000,00

cELKEM 275 000,00

- projekt ,,Uč í me se podnikavosti" - operač ní  program VW - registrač ní  č í slo:
CZ.02,3.68/0. 0/0. 0/1 6_0 1 0/0000560
V rámci projektu je naš e př í spě vková organizace partnerskou š kolou pro

Schola Empirica z.s.,Yýlezdová 510, 190 11 Praha 9

Schválil: PaedDr. Honsová Milena

V Havlí č kově  Brodě  dne 18.3.2019

1,4

/
Vyhotovil: Krejcarová Jaroslava 

P/ 
r,?/

/



í Š pě vkové  organizace mě sta Havlí č ků v Brod
Období 2018
Název př í spě vkové  organizace Základní  š kola Havlí č ků v Brod, V Sadech 560

Adresa Havlí č ků v Brod, V Sadech 560

lc 70911029

Startutární  zástupce PaedDr. Hon§ová Milena
Hlavní  č innost Doplň ková č innost

Hospodář ský Výsledek k 31.1z.ZOlE (udal z
vÝkazu Zisku a ztrátv) v tis, Kč

př ed zdaně ní m 0,0 148,3
po zdaně ní 0,0 148,

Výsledek hospodař eni bě ž né ho ú č etní ho období
((+ /-) ú . 493 Rozvaha) v tis. Kč

148,3

v tis. Kč Stav k 31 ,12,2018
Navrh na rozdelenl

hospodář ské ho
vÝslerlktt za rok 2O18

Stav po zaú č tování
rozdě leni

hncnnrtář skóhn

Nerozdě lený zisk ((+ ) ú . 432 Rozvaha) 0,0 0,0

Neuhrazená ztráta ((-) ú . 432 Rozvaha) 0,0 0,0

Fond odmě n (ú .411 Rozvaha) 100,0 118,0 21

Fond kulturní ch a soc,potř eb (ú . 4'l2 Rozvaha) 6BB,3 0.0 688,3

Fond rezervní  (ú . 413 Rozvaha) 400,3 30, 430,6

Fond rezervní  (ú . 414 Rozvaha) 550,9 0.0 550,9

Fond reprodukce majetku (ú .4í 6 Rozvaha) 27B7,9 0, 2 787,9

Peně ž ní  fondy (ú , 417 Rozvaha) 0,c 0, 0,0

Jiné  fondy (ú .419 Rozvaha) 0,c 0,0 0,0

Zpracoval Kreicarová JarosIava
Datum 18. bř ezna 2Q19

Schvá| il PaedDr.Honsová Milena

Datum 18. bř ezna 2019
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