
Město Vrbno pod Pradědem

ZŠ Vrbno Zdeněk Bártek

                                Návrh dílčího rozpočtu na rok 2022

Položka Druh výdajů tis.Kč

5011 Platy zaměstnanců 1 005

5019 Ostatní platy (refundace mezd pro SDH)

5021 Ostatní osobní výdaje (dohody, odměny členům komisí a výborů) 287

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a  krajů

5024 Odstupné

5031 Sociální pojištění 292

5032 Zdravotní pojištění 91

5038 Povinné pojistné na úraz.pojištění 53

5039 Ostatní pov.pojistné (pojistné u refundací mezd k pol. 5019)

5132 Ochranné pomůcky 55

5134 Prádlo, oděv, obuv

5136 Knihy, učební pomůcky,tisk 28

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 242

5139 Nákup materiálu j.n. 242

5141 Úroky vlastní

5151 Studená voda 200

5152 Teplo 1 700

5153 Plyn 200

5154 Elektrická energie 900

5156 Pohonné hmoty a maziva 36

5161 Poštovní služby 13

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 145

5163 Služby peněžních ústavů 39

5164 Nájemné

5166 Konzultační,poradenské a právní služby

5167 Služby školení a vzdělávání 48

5168 Služby zpracování dat 77

5169 Nákup ostatních služeb 565

5171 Opravy a udržování 600

5172 Programové vybavení 24

5173 Cestovné 83

5175 Pohoštění 6

5176 Účastnické poplatky za konference

5177 Nákup uměleckých předmětů

5178 Nájemné za nájem s právem koupě

5179 Ostatní nákupy j.n.   

5191 Zaplacené sankce (např. z veř, zdr, pojištění nebo obchodních vztahů)

5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady

5193 Výdaje na dopravní obslužnost

5194 Věcné dary

5195 Odvody za neplnění zam.zdr.post. 12

5222 Neinvestiční transfery spolkům

5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím

5342 FKSP 28

5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

5424 Náhrady mezd v době nemoci 12

5492 Dary obyvatelstvu (výlučně peněžité neúčelové dary)

5494

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru (odměny za 

soutěže nebo významné sportovní nebo společenské výsledky)

5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu  (SF PP+šeky)

5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům



5629 Ostatní neinv.půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

5649

Ostatní neinv.půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 

(půjčky DSO)

5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu (půjčky ze SF)

5901 Nespecifikované výdaje

6111 Programové vybavení (výdaje na DNHM)

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 

6121 Budovy, haly a stavby

6122 Stroje, přístroje a zařízení

6125 Výpočetní technika

6130 Pozemky

9551 odpisy 1 000

C e l k e m 7 983

Vrbno pod Pradědem dne: 2.9.2021

Rozpočet ZŠ Vrbno a ŠJ na rok 2022 - komentář
5011 -  vlastní praní závěsů a prádla,úklid a údržba v Sokolovně, oprava nábytku

           plat školníka a topiče pro bud. č. 2, 3, Sokolovna, uklízečka bud. č. 2,

           plat správce hřiště, administrativní pracovník školy, vrátná

5195 - povinný odvod do SR (zaměstnávání ZPS)

5132 - ochranné pomůcky pro vyučující Prč,Vv,Ch a pro správní zaměstnance

5136 - předplatné novin a časopisů

5137 -  obměna  žákovských židliček a lavic, které jsou v nevyhovujícím stavu 

           a nelze je již opravit, obměna nábytku ve třídách, obměna nádobí ve ŠJ

5151 - částka vychází ze spotřeby roku 2021 + poplatek za odvod dešťové vody 

5152 - částka vychází z odhadu spotřeby plynu roku 2021, jelikož je škola od 1.9.2021

           zkušebně připojena na teplovod TEPLO a.s

5153 - částka vychází ze spotřeby r. 2021 (vytápění tělocvičny plynovými zářiči)

5154 - částka vychází ze spotřeby r. 2021

5156 - benzín a olej do sekaček trávy 

5161 - poštovné, částka vychází ze spotřeby za rok 2021

5162 - poplatky za telefony a internet

5163 - částka vychází z potřeb loňského roku za poplatky vedení účtů

        - pojištění žáků, zaměstnanců a majetku proti krádeži a úrazům - Kooperativa

5167 - určeno na školení pracovníků školy, další část hrazena z ONIV ze SR

5168 - částka na zpracování mezd zaměstnanců školy

5169 - kontejner + popelnice

        - revize elektro, plyn. zař., výtahu ve ŠJ, pavilon, bud.č.4, Tv nářadí

        - nájem bazénu pro plavecký výcvik 2. a 3.tříd apod.

        - aktualizace počítačových programů

5171 - běžná údržba - 600.000,-

        - malování, nátěry a opravy b. č. 4

        - ošetření povrchu podlah v tělocvičnách

        - malování, nátěry a opravy strojů ve ŠJ

        - správa a údržba počítačové sítě školy

        - nutné rozsáhlejší opravy (nezahrnuty do rozpočtu):

        - oprava školního volejbalového hřiště (umělý povrch - u Sokololovny) - cca 2000 tis.

        - odvodnění základů budovy č. 3

5172 - částka na nákup počítačových programů 

5173 - souvisí s položkou 5167, zajištění provozu školy

Příjmy: ZŠ:100.000,- (předpoklad)


