
Organizace:

a navrhovaného rozpočtu na rok 2022 (v tis. Kč).

Náklady

schválený návrh
rozpočet rok 
2021

rozpočtu rok 
2022

501 0450 100 materiál - projekt                                             účelový projekt zřizovatele 0 60 Projekt schválen v průběhu roku 2021, nebyl rozpočtován k 1.1.

501 0450 materiál - projekt   Pohyb s radostí              účelový projekt zřizovatele 0 20 Projekt schválen v průběhu roku 2021, nebyl rozpočtován k 1.1.

502 0310 spotřeba el. energie 150 200

502 0320 spotřeba vodné, stočné 70 90

502 0340 spotřeba plynu 250 300

511 0300 opravy a udržování 100 140

Rozpočtována oprava sociálního zařízení v suterénu, podlahy a zábradlí v 
budově školy.

518 0470 softwarové služby 105 80 V roce 2021 rozpočtována služba zaškolení s prací v programu

518 0530 škola v přírodě - projekt                                      krátkodobý projekt SMO 450 0 V roce 2021 nebylo možné uskutečnit z důvodu COVID 19.

551 0310 odpisy budov, staveb 373 366 Vyřazení likvidací čističky odpadních vod  z evidence 

551 0320 odpisy souboru movitých věcí 206 216 Pořízení nového movitého majetku v roce 2021

VÝNOSY
schválený návrh

rozpočet rok 
2021

rozpočtu rok 
2022

649 0350 proúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM 243 355 Technické zhodnocení  budovy ŽS - navýšení odpisů

672 0500 100 příspěvek na provoz od zřizovatele - účelový projekt 0 65 Projekt schválen v průběhu roku 2021, nebyl rozpočtován k 1.1.

672 0500 příspěvek na provoz od zřizovatele - projekt Pohyb s radostí 0 40 Projekt schválen v průběhu roku 2021, nebyl rozpočtován k 1.1.

672 0500 příspěvek na provoz od zřizovatele - odpisy movitého majetku 168 194 Pořízení nového movitého majetku v roce 2021

672 0500 příspěvek na provoz od zřizovatele - administrativní pracovník 130 0 Zřizovatel nerozpočtoval příspěvek na rok 2022

672 0520 ŠvP dotace SMO - krátkodobé projekty SMO 450 0 Dotace byla vracena poskytovateli - neuskutečněno z důvodu COVID 19

Mgr. Lenka Holeksová
ředitelka školy

V Ostravě dne 8.11.2021

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36

Komentář k meziročnímu snížení / zvýšení  vyšší než 10% u položek schváleného rozpočtu na rok 2021

SÚ AU ÚZ název účtu Komentář:

Navýšení cen energií u dodavatelů.

SÚ AU ÚZ název účtu Komentář:


