příloha č. 2

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou za rok 2017
Rada městyse Suchdolu nad Odrou schválila na své schůzi dne 23. 5.2018 příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola:
 pod číslem usnesení 76.1.d) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizaci v
souladu s ustanovením § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Přílohy: Rozvaha – bilance
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizační zpráva
Výroční zpráva o hospodaření
Protokol č. VSK/2017/1 Suchd. n. O. z 6. 11.2017 o provedení následné veřejnosprávní
kontroly za 2. pololetí roku 2016 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2017
z 26.10.2017
hospodářský výsledek za rok 2017 takto (v Kč):
hlavní činnost
výnosy
26.281.544,82 Kč
náklady
25.926.191,87 Kč
zisk
+ 355.352,95 Kč

hospodářská činnost
669.134,54 Kč
668.358,54 Kč
+
776,00 Kč

tj. zisk celkem ve výši 356.128,95 Kč.
 po projednání žádosti ze dne pod číslem 76.2.e) rozdělení hospodářského výsledku ve
výši 356.128,95 Kč do fondů takto:
80 % fond odměn, tj.
284.903,16 Kč
20 % rezervní fond, tj.
71.225,79 Kč
Vzhledem k tomu, že PO rozpouští do výnosů investiční transfer poskytnutý na akci „Energetické
úspory Základní školy a mateřské školy v Suchdole nad Odrou, který není kryt finančními prostředky,
čímž dochází k navyšování výsledku hospodaření v částce 328.451,52 Kč, rada městyse vzala na
vědomí, že z tohoto důvodu může organizace použít pouze krytý hospodářský výsledek, a to ve výši
27.677,43 Kč. Po přepočtu lze převést krytý hospodářský výsledek takto:
80 % fond odměn, tj.
22.141,94 Kč
20 % rezervní fond, tj.
5.535,49 Kč

Údaje byly použity z účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12.2017 a žádosti
příspěvkové organizace k rozdělení hospodářského výsledku.
Z rozpočtu městyse byly příspěvkové organizaci poskytnuty tyto finanční prostředky:
- neinvestiční příspěvek na činnost
4.800.000,- Kč

