Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou
příspěvková organizace, 463 31 Chrastava
Rozpočet na rok 2018 – běžné výdaje
Budova ZŠ – předpokládané výdaje
Elektřina ( záloha 2 500,- Kč měsíčně ) ………………………………… 30 000,Plyn
( záloha cca 12 000,- Kč měsíčně ) ………………………… 144 000,Voda
(1000,- Kč měsíčně ) …………………………………………. 12 000,Služby pošt ………………………………………………………………. 5 000,Telekomunikační služby ( pevná linka + mobil) …………………………. 25 000,Školení a vzdělávání / pedagogů i nepedagogů – povinné / ……………… 10 000,Revize a služby ( revize elektro, plyn.kotle a plynovodu, hromosvodu,
požár.vodovodu, hasících přístrojů, elektrospotřebičů,
komínového tělesa , TV nářadí, odvoz odpadů atd.)…….. 40 000,Nákup materiálu ( čistící, úklidové, hygienické a kancelářské potřeby, tonery
včetně ochranných prostředků a pomůcek) …………… 60 000,Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby ……………………… 30 000,Knihy, učební pomůcky, nezbytný tisk …………………………………. 30 000,
Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek ……………………… 40 000,Správa počítačové sítě a nezbytný nákup software …………………….. 30 000,Úprava sborovny – nový nábytek
………………………………… 60 000,Celkem
516 000,-Kč
Budova MŠ – předpokládané výdaje
Elektřina ( záloha 11 500,- Kč měsíčně ) ………………………………… 138 000,Plyn
( záloha cca 15 000,- Kč měsíčně ) …………………………
180 000,Voda
(2 500,- Kč měsíčně ) ………………………………………….. 30 000,Služby pošt ……………………………………………………………….
3 000,Telekomunikační služby ( pevná linka + služební mobil) ………………
15 000,Školení a vzdělávání / pedagogů i nepedagogů – povinné / ……………… 10 000,Revize a služby ( revize elektro, hromosvodu, požár.vodovodu,
hasících přístrojů, elektrospotřebičů,odvoz odpadů atd.)… 25 000,Nákup materiálu ( čistící, úklidové, hygienické a kancelářské potřeby
včetně ochranných prostředků a pomůcek) …………… 50 000,Knihy, učební pomůcky, nezbytný tisk ,vyhlášky,předpisy ……………… 10 000,Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek …………………….… .. 30 000,Vybavení kuchyně ( drobné nádobí)……………………………………….. 20 000,Celkem :

511 000,-Kč

Společné pro ZŠ, MŠ, školní družinu i školní jídelnu:
Pojištění – odpovědnost za škodu …………………………………………. 7 000,Zpracování účetní agendy ( 4 840,- Kč měsíčně + roční uzávěrka)………. 65 000,Zpracování mzdové a personální agendy ……………………………… 45 000,Pomocné účetní práce ( dohoda)…………………………………………… 36 000,Odpisy …………………………………………………………………… 150 000,Logopedická péče …………………………………………………………
12 000,Pojištění majetku školy…………………………………………………… 10 000,Celkem:

325 000,-Kč

Rozpočet na všechna zařízení celkem 1 352 000,- Kč .
Nutné opravy:

- Oprava fasády a říms na budově ZŠ.
Dosluhuje !!! - kamna v kuchyni ( stáří více jak 30 let)
- Vyřešení stání pro auta nájemníka bytu ve škole – prostor za školou
vedle šaten lze vyřešit zatravňovacími dlaždicemi

……………………………..
Mgr. Irena Kostelencová
ředitelka ZŠ a MŠ

Rozpočet předán dne: 29.11.2017

………………………………
Ing. Jiří Formánek
starosta obce

Rozpočet školy byl projednán a schválen zřizovatelem školy dne: 4.12.2017

………………………………….
Ing. Jiří Formánek
starosta obce

