
Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace

Schválený rozpočet 2022

v tis. Kč na  2 desetinná místa

Schválený rozpočet  - rozpis položek

zřizovate

l a školné ostatní

zřizovatel a 

školné celkem

zřizovatel a 

školné ostatní

Výnosy celkem: 770,00 7744,55 523,69 6122,78 820,00 6900,00

z toho: výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací) x 7744,55 x 5599,00 x 6900,00

            výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele 100,00 x 100,00 100,00 150,00 x

čerpání fondů x x x

výnosy z činnosti 670,00 423,69 423,69 670,00

finanční výnosy x x 0,09 x

výnosy z doplňkové činnosti x x x

časové rozlišení investičních transferů x x x

Náklady celkem: z toho položkové členění nákladů zřizovatele a školného 770,00 7744,55 373,25 5972,13 820,00 6900,00

Spotřeba materiálu 175 119,12 119,12 195,00

z toho zřizovatel a školné: kancelářské potřeby (včetně tonerů) 20 25,00

čistící prostředky 15 20,00

benzín a ostatní materiál

odborná literatura, tisk 50 60,00

majetek do hranice evidence DDHM 10 10,00

ostatní 80 80,00

(zřizovatel) 25,00 25,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 100 100,00

z toho zřizovatel: DDHM (DDNM) 75 100,00

Spotřeba energie 230 100,37 100,37 245,00

z toho školné: elektrická energie 60 65,00

plyn

voda 35 40,00

teplo 135 140,00

Prodané zboží x x

Opravy a udržování 10 6,51 6,51 10,00

z toho školné: opravy zařízení běžné + neodkladné 10 10,00

malování

Cestovné 5 0,40 4,28 10,00

Náklady na reprezentaci 10 10,00

z toho zřizovatel: 10,00

Ostatní služby 200 111,99 118,58 210,00

z toho zřizovatel a školné: služby telekomunikací, poštovné, internet 25 25,00

pronájem bazénu

zprac. účetnictví, mzdy 78 78,00

revize 2 2,00

odpad

aktualizace - programy 20 20,00

ostatní 75 70,00

doprava (zřizovatel) 15,00

Mzdové náklady 4132,82

Zákonné sociální pojištění 1384,64

Jiné sociální pojištění 18,38

Zákonné sociální náklady 52,57

Jiné pokuty a penále x x

Manka a škody x x

Ostatní náklady z činnosti 40 34,86 34,86 40,00

Odpisy dlouhodobého majetku

Jiné:

investiční příspěvek

použití fondu investic - pořízení dlouhodobého majetku

úhrada ztráty

návratná finanční výpomoc
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