
v tis. Kč

501 spotřeba materiálu 1 682,00
snižujeme plán u položky léky a zdravotnický materiál, u ostatních položek snížení plánu není 

reálné, ale nezvyšujeme

502 spotřeba energie 1 795,00
kromě plynu (velmi malá spotřeba) snižujeme všechny položky o 4 - 8 %, otázka je, zda se 

nám podaří úsporu dodržet 

511 opravy a udržování 500,00
položka je celkově snížena o 48 %; v minulosti bylo pro opravy zejména v ZŠ vyčleněno vyšší 

množství prostředků, budeme šetřit a případné nutné akutní opravy hradit z RF

512 cestovné 2,50 položka byla snížena o 75 %

513 náklady na reprezentaci 2,00 položka byla snížena o 33 %

518 ostatní služby 2 185,00 položka byla snížena o 5,5 %

521 mzdové náklady 24 430,00
SR kromě 100 000 Kč na platy a 60 000 Kč na OON; mzdové náklady spojené s údržbou budov 

a mimořádnými situacemi

524 zákonné sociální pojištění 8 113,00 odvíjí se od SR

525 jiné sociální pojištění 120,00 nelze snížit

527 zákonné sociální náklady 600,00 nelze snížit

528 jiné sociální náklady 150,00 nelze snížit

549 ostatní náklady z činnosti 70,00 plánujeme snížení o 33 %

551 odpisy dlouhodobého majetku 192,50 položka snížena o 11 %

558 náklady z hmotného dlouhodobého majetku 410,00 podíl zřizovatele nezvyšujeme

 celkem 40 252,00

602 výnosy z prodeje služeb 1 350,00 školné ŠD, MŠ nezvyšujeme, těžko odhadnout, zda služby budou fungovat po celý rok

603 výnosy z pronájmu 0,00

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00

642 jiné pokuty a penále 0,00

648 použití fondů 300,00

649 ostatní výnosy z činnosti 0,00

662 úroky 0,00

672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - 

přijaté transfery z ústředních rozpočtů
33 000,00 návaznost na SR

672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - 

přijaté transfery z územních rozpočtů
5 577,00 návaznost na SR

672 přijaté transfery z územních rozpočtů, ÚZ 57 25,00 obědy do škol - kvalifikovaný odhad

celkem 40 252,00

0,00

Schválil (jméno, podpis, dne)  Mgr. Libuše Daňhelková, 18.8.2021
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Hospodářský výsledek

Rada MČ Praha 5 usnesením č. RMČ/54/1487/2021 dne 06.12.2021.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace

IČO:                 70107416                             SÍDLO:   Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
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