Závěrečná zpráva a účetní závěrka
včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace:
Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace, Dobkovice 83
za rok: 2012
a ke správnosti vykázaného hospodářského výsledku v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
I. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele
Podle § 28 a § 31, citovaného zákona, byly pro organizaci určeny tyto závazné ukazatele:
a) příspěvek na provoz
b) dotace zřizovatele na investice
c) plánované tržby
d) hospodářský výsledek
II. Vyhodnocení
Organizaci byly poskytnuty podle shora uvedeného § 28 § 31 tyto dotace a příspěvky a
dosažené tržby:
ukazatel

rozpočet
schválený
upravený

%
k upr.rozp.

skutečnost
k 31.12.2012

a) příspěvek na provoz: 920.000,1.030.000,1.030.000,100 %
(z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 950.000,- a dotace na provoz ze SR ve výši
80.000,-)
poskytnuté neinvestič. příspěvky a náhrady od zřizovatele (zachování ZŠ v obci):
0,0,0,O%
b) dotace zřiz. na investice

0-,

c) plánované tržby
300.000,300.000,(prodej stravenek, z toho tržby za hlavní činnost
a hospodářské činnosti
plánované tržby za sběr
20.000,(papír, PET, tetrapacky ...)

20.000,-

0-,

0-,

0%

450.615,02
258.513,02
192.102,- )

150 %

13.474,50

67%

Čerpání účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku:
akce
poskytnuto
čerpáno
rozdíl
neinvestiční :
- přímé náklady na vzdělávání
3.687.120,3.687.l20,0,- neinvestiční dotace OPVK(z RF)
12.258,40
12.258,40
0,- neinvestiční dotace OPVK
176.449,60
63.739,112.710,(Celkem dotace ESP 85% 160.401,80 + 15% SR 28.306,20) bude dočerpáno v roce 2013

III. Ověření správnosti

předložených

účetních výkazů:

a) byla provedena kontrola výkazových a mezi výkazových vazeb u výkazu zisku a ztrát a
rozvahy PO, výkazu příloha, investičního okruhu a kontrola správnosti a zúčtování
poskytnutých dotací na provoz a pořízení investic
Zjištěné závady:

O

IV. Správnost vykázaného

hospodářského

výsledku

lnventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu ředitelky
PO ke dni 31.12.2012
Výsledky inventarizace jsou řádně vyčísleny v účetní evidenci roku 2012
V. Vypořádání

hospodářského

výsledku za rok 2012 dle návrhu zřizovatele

Zisk z hlavní činnosti - za rok 2012 činí celkem 100.535,67 Kč a bude převeden do
rezervního fondu a v následujících letech bude použit na úhradu neplánovaných výdajů (např.
drobné opravy, pokrytí navýšení zálohových plateb, apod.)

Poznámka:

fond odměn vykazuje zůstatek k 31.12.2012

Kč 25.000,-

VI. Závěr
1) Organizace potvrzuje, že nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku, členění nákladů

bylo provedeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozděj ších předpisů a nebyl porušen zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
2) Roční účetní závěrka nemá věcné závady.
3) Návrh na finanční vypořádání hospodářského výsledku je posouzen v odst. V.
.
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Za příspěvkovou organizaci:
Za obec Dobkovice:

V Dobkovicích dne 08.02.2013
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