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RoK 2023

Názell: Základní škola HavIíčkův Brod, V Sadech 560
- 

i_::

tCO: ?09 tI029
Č. org.: 323

předmětv hlavní činnosti příspěvkové organlzace:

základní vzdělávání vymezené § 44 školskéh o zákona,
zájmové vzdělávánívymezené § 118 školského zákona (školnídružina, školní klub)
služby školníjídelny školy vymezené vyhláškou MŠMT Čn i. rozlzoos su.
. pro žáky Základníškoly Havlíčkův Brod, V Sadech 560
. pro žáky Základníškoly a Praktické školy Havlíčkův Brod
r závodní stravování zaměstnanců Zš Havlíčkův Brod, V Sadech 560
pronájem nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
výuka jazykŮ, vlichova a mimoškolnívzdělávánI organizovánísportovních soutěžL pořádání kulturních
Produkcí psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
vČetně lektorské činnosti- jedná se o činnostiurčené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou
realizovány prokazatelně za nižší rnýnosy, než jiou náklady.

2. Kvantifikace transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele - rok 2023 (dle Pravide! Radv
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Výše finančního
ň^,ňá+i.,,. '^r'

odnota výkon
ce]kem
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žacizš 688 2 500,00 Kč 1 720 000.oo K
lídla ve Šl zš 132 361 2,00 Kč

]||,'.'-,:-, :,' ..za4:lz2,,g6 kč , i
célkem'ngimátiýní část i ll], ;l--_ '],T .."
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Funkcionalita - základní škola 5.500.000 Kč 3.068.000 Kč
Funkcionalita - veřejná akce ,,Běháme" -Kč 20.000 Kč
Funkcionalita - školní jídelny ZŠ a MŠ 1.400.000 Kč 867.000 Kč

cglrovÁ KvANTlFlKACE pRovoztvíHo
pŘíspĚvru zŘlzovnrglr 3.955.000 Kč

- .l toh,o|krv}íoirpišů mŇtáho,,
_ _ jn_aletlq 27v.098 Kč 240.228 Kč

. _ š loltg {n§l,sgti.ctiff$i1,_ _ _ _ . ;.- 
: l,toho Btaiy ser:visnigh'žáměstnanců

,, Ýčétně,b,dÝodů,,a;'boiištéh[ ll 1 : ],l l

3,600.00O |Kč
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,,,, ,, , ,,tl758l90o;Kč'
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l;'Řozpis nórmátivní čášti Ěto iolt iúZS Počet výkonů
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Pozn. Výše finančního normativu u příslušných výkonů byla povýšena oproti roku 2022 o t0 % na jeden výkon.

],

Přehled výkonů:
Počet žákú:679 v roce 2022,688 žáků v roce 2023 - nárůst + 9 žáků
Počet vydaných jídel ve Šl: rgZ.gOt v roce 2019 (dle usnesení RM 555/21 ze dne 4, Lo.2o2t -

aktualizovaná Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provoznívýdaje příspěvkových organizací)

:: ,

:,

i Rozpočet příspěvkoyé organizace na rok 2023 - htavní činnost:

.;l

ENERqfiTlCKA MEDlA:

Při kalkulaci nákladů na energetická média příspěvková organizace vycházela z evidence skutečné spotřeby v roce 2019 ,

sníŽené,o stanovený předpoklad operativních úspor a'z předpokládané ceny pro koncového zákazníka stanovené pokynern,
zřizovatele,,Příprava návrhu rozpočtu na rok2023", Předpoklad spotřeb a cen pro koncového zákazníkaje následující:

Provozní náklady
příspěvkové organizace -

hlavní činnost po ,
školní
hřiště ],M

!_9_§pg_!,ie_!__o_y_l]§_l9_!_{p_y____ 3 157 000 Kč 646 o00 Kč 4374o47 Kč 8 L77 o47 l

1."!o_|,"_o_.:.P"9!"|9,!9.._Y9dy 157 000 Kč 38 000 Kč 34 000Kč
z totio spotřeba plynu 259 000 Kč 154 000 Kč 4t3

a !_o,!]_o]ip9!|eba e|, ene1Bie 280 000 Kč 170 000 Kč 420 000 Kč 870 000 Ki
z toho spotřeba tepla 1 608 000 Kč 376 000 Kč 104 000 Kč , 20880l

51 - Službv 2 400 000 Kč 195 038 Kč 200 000 Kč K

52 - Osobní náklady 46 400 000 Kč 5 900 000 Kč 3 700 000 Kč 56 000
53-Dallěapoplatky
54 - Ostatní náklady 200 000 Kč 200 000 Kč
55 - Odpisy a náklady z

drnhného dl maiptkrl 1 000 000 Kč Io4 962 Kč 222953 Kč
z toho odpisy kryté - movitý

maietek 83 190 Kč 9 243 Kč 184 665 Kč
z tohb odpisy nekryté -

nernovitÝ maietek 561 573 Kč 95 719 Kč 38 288 Kč
59-Daňzpříimů
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Výchova a vzdělávání
Zájmová a mimóškolní,

činňost
školní a závodní

stravování

základní škola Mateřská škola šoašx zŠ

229 000 Kč

1 327 915 Kč

27t agrKč
,,,i,.

695 5B0 Kč

PRoVozNl NAKIADY
. cEtKEM 53 157 000 Kč 6 846 000 Kč 58 500 000 Kč



Název Technické jednotky

Stanovený
předpoklad

operativních
úspor

pláňovaňá

spotře,ba

ú"ibie,'' ' ],

202l - ,

Výchozí

stav rok
2019

1Plángúaná

spótrára v'
ioce|2023 -

výChotí staý

:róklat9 : ,

'..,,l

§nížený o'
předpoklad

op:eíativníeh

u§por], ,

Předpókládaná

cená vč. DPH -

rok 202i

_Y
5tredlsko Z5

Teplo a TUV GJ 1,0% 17I0 1539 1 355,12 Kč

Elektrická energie MWh 5% 56 53 9 000 Kč

Plyn - spalné teplo GJ 1,o% 180 1,62 ]" 600 Kč

vodné, stočné m3 5% L497 1,422 90 Kč

srážková voda m3 o% 1680 1680 40 Kč

středisko ŠJ

Teplo a TUV GJ 1,o% 90 81 1 355,1-2 Kč

Elektrická energie MWh 5% 51 48 9 000 Kč

Plyn - spalné teplo GJ 1,o% I07 96 1 600 Kč

vodné, stočné m3 5% 264 251, 90 Kč

srážková voda m3 a% 297 297 40 Kč

Pozn.:u Plynu byla pro ÚČely přepoČÍtáníobjemových jednotek m3 na energetickou jednotku GJ použita přepočítávacítrodnota
pro spqlné teplo.

Provozní výnosy
příspěvkové organizace -

hlavní činnost po

Výchova a vzdělávání Záimová a mimoško|ní
"Člnnóst.', ;;l...,,

školní a závodní
stravování

cELKEM
základní škola Mateřská škola šoašr Skolní

hřiště
zs MŠ

60-Výnosyzv|astních
výkonů a zboží 700 000 Kč 400 000 Kč 4 067 7I2 Kč 5 t6t7L2Kč

64 - Ostatní výnosv 604 281 Kč 95 719 Kč 38 288 Kč 738 288 Kč
66 - Finanční výnosy

_9_Z : YÝtt_o l_y_l t_t9_! :í_e| q 51 852 719 Kč 6 350 281 Kč 4 397 000 Kč 62 600 000 Kč
z toho provozní příspěvek

_1iizov_91ele

i !o_|1,g d_o!ace..všvr. p_ilm_e

z toho dotace jiných
veřejných rozpočtů

4 _2.í2 719 Kč

fl 0q0 0_00 Kč

500 000 Kč

.1.9"97 0_,0q Ki
3 300 000 Kč

5 800 000 Kč

,.5_6,2"90,900 KJ

5oo 0oo Kč
PROVOZNÍVÝruOSY

cEtKEM 53 157 000 Kč 6 846 000 Kč 8 497 000 Kč
i;l! j '

68,50ó 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ
VÝsLEDEK

HLAVNí čtruruosr
Provozní výnosy celkem Provozní ná klady celkem Rozdíl+/_

Rok 2020 68 500 000 Kč 68 500 000 Kč 0

450 281 Kč

5 900 000 Kč

ťr;



Náklady příspěvkové
organizace - doplňková

činnost po

Druhy doplňkové činnosti

50 - Spoiřebované nákupv 75 000 Kč 10 000 Kč 105 000 Kč 190 000 Kč
51 - Službv 20 000 Kč 6 000 Kč 26 000 Kč
52 - Osobní náklady 85 000 Kč 98 000 Kč 183 000 Kč
54 _ ostatní nákladv
55 - Odpisy 1 000 Kč 1 000 Kč

95 000 Kč 210 000 Kč

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 - doplňková činnost:

5. Kvantifikace transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření:
o O alokaci výdajŮ na obnovu Školských budov svěřených příspěvkovým organizacím k hospodaření bude

rozhodnuto samosprávou města Hav]íčkův Brod. Z tohoto důvodu příspěvková organizace prózatím
nePlánuje do svého návrhu rozpoČtu transfery neinvesti.čních dotací na účelově určenou stavební uďilzuu a
oPravy Školních objektů. rato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2023 plánována, až:'bude
samosPrávou města HavlíČkŮv Brod schválen výše finančních limitů na realizaci účelově určené stavební
údržby a oprav školních objektů v roce 2023 pro kapitolu 14 (školství). :l

".. I
I
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a)' technické zhodnoceníško]ních objektů |:

' PřísPěvková organizace neplánuje ve svém návrhu rozpočtu 2023 finanční alokaci na technické zhodňpcení
Školního objektu. FinanČní alokace nevstupuje přímo do návrhu rozpočtu příspěvkové organizace, jneboť

ii' technické zhodnoceníškolních objektů je hrazeno přímo zřizovatelem - zkap.40 (rozvoj města). ;.

KVANT|FlKACE TRANSFERU NA OPRAVY A
UDRŽOVÁNÍ

6.
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60-Výnosyzvlastních
výkonů azboží 250 000 Kč ].00 000 Kč 220 000 Kč

64 - Ostatní vÝnosv

PROVOZNÍVÝruOSY
cELKEM

,]

§7OiO00

Ho5PoDÁŘsxÝ vÝsleorx
DoPtŇKoVÁ Čltvruosr

Rok 2023 570 00o Kč 170 000 Kč

,,lj

cEtKEM,
:: ,,.,,'1 l::

Poskytování služeb-
dlouhodobé a

krátkodobé pronáimv

Vzdělávací služby - kursy,
školení, lektorská činnost

Hostinská čínnost
(stravování)

PROVOZNÍ NÁKLADY
cELKEM 95 000 Kč

:. ||:|

4oo:ooo*e

zDRoJ Rozpočet zřizovatele -

,i l

l]r

4

Výnosy příspěvkové
organizace - doplňková

činnost po

Druhy doplňkové činnosti
Poskytování služeb-

dlouhodobé a
krátkodobé pronáimv

Vzdělávací služby - kursy,
šknlení lekinrská řinnnct Hóštiniká řiňňost

(stravoÝání}

570 000 Kč

250 000 Kč
,:1

",,.:,,{Q§ 8§o](f 220 000 Kč

Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem Rozdíl +/-

400 000 Kč



b}

:i(

:

vlastní,,strojní" investice ' ",'r poČÍtaČov,ýserver-předpokládanácena3O0,0OO,-Kě-počítačovýserverveškolebyl pořízenvbřeznu 2Ol4ajeiiž
silně zastaralý a nevyhovujícil pro současný provoz školy. Vzhledem k digitalizaci ve školství je jeho kapacita pro uložení
dat nedostatečná, Serverje kromě 5 Yo ceny z pořízení 1ČÚs zosl;iz plně odepsán. 'i

o Stravovací terminálov,ý systém - předpokládaná cena 200,000,- Kč - stávající objednávkový systém je velmi zastiralý,
byl pořízen v roce 2008 a je jiŽ na hranici životnosti. Při provozu se objevují časté výpadky jak výdejního terminálu, tak
poČÍtaČŮ. Proto příspěvková organizace plánuje jeho modernizaci, aby se předešlo případnému kolapsu celého systému,
tj. i při vydávání qbědů žákům školy a dospělým osobám, které se ve školníjídelně stravují, objednávkový systém jě
kromě 5 %o ceny z pořízení (ČÚs 7o8) již plně odepsán.

lnvestiČníplánna rok2}23příspěvkovéorganizacebylschválenusnesenímRMč.593/22zedne26. g,2022. ',

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivaty
a) v hlavní činnosti

' . Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy škoiní rrlk2022/2023
r počet tříd zš a Mš
o počet uvařených jídel ve školníjídelně
. přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
o přepočtený počet nepedagogickýchzaměstnanců
o průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků celkem
o Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků celkem
r provozní dotace zřizovatele
. výsledek hospodaření
r PrŮměrné roČní náklady na Žáka za poslední ukončený školní rok (Kčlžákalrok)
. Průměrné náklady na hlavníjídlo ve ŠJ za rok (Kč/1 ks)
o výše úplaty - školní družina, školní klub

b) v doplňkové činnosti
r výsledek hospodaření
. přepočtený počet zaměstnanců
o průměrná měsíčnímzda zaměstnanců ceIkem

Za obsah a Údaje návrhu rozpočtu na rok 2023 odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základníškola
Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Dne: 25. L0.2022

Zpracovala:

Schválila:

Jaroslava Kre;tarová

ekonomka příspěvkové organizace

PaedDr. Honsová Milena
ředitelka příspěvkové organizace
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ZH kladni škola Havlíčkúv Brod,
V Sadech 560

lČ: 70§ 11 029 D!Č: CZ70911029
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Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo 662122 ze dne 24.Lo.2022

500 000 Kč ZDRoJ


