
Základní škola, Velichovky, okres Náchod 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu  na rok 2019 

Výnosy tvořené: Hlavní činnost - Kč 

 - příspěvek zřizovatele    450 000 

 -příspěvek KrÚ (mzdy, odvody)                                     3 700 000  

 - příjmy vlastní -neinv.náklady      50 000 

- čerpáním  fondů (rezerv)      40 000 

- přijatými dary      10 000 

Výnosy celkem                  4 250 000 

Provozní náklady hrazené z: Hlavní činnost - Kč 

- z příspěvku zřizovatele    450 000 

-příspěvku KrÚ (mzdy, odvody) 3 700 000 

-vlastních příjmů      50 000 

- fondů      40 000 

- přijatých darů      10 000 

Náklady celkem                  4 250 000 

 

Výsledek hospodaření Hlavní činnost - Kč 

Výnosy-náklady               0 

Příspěvková organizace nemá v současné době  uzavřeny žádné významné dlouhodobé závazky a 
pohledávky, které by  měly dopad na její  hospodaření  v r. 2019 . 
 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu  na rok 2020  
Výnosy tvořené: Hlavní činnost - Kč 

 - příspěvek zřizovatele     450 000 

 -příspěvek KrÚ (mzdy, odvody)                                     4 000 000  

 - příjmy vlastní -neinv.náklady      50 000 

- čerpáním  fondů (rezerv)      40 000 

- přijatými dary      10 000 

Výnosy celkem                  4 550 000 

Provozní náklady hrazené z: Hlavní činnost - Kč 

- z příspěvku zřizovatele   450 000 

-příspěvku KrÚ (mzdy, odvody) 4 000 000 

-vlastních příjmů     50 000 

- fondů     40 000 

- přijatých darů     10 000 

Náklady celkem                  4 550 000 

 

Výsledek hospodaření Hlavní činnost - Kč 

Výnosy-náklady               0 

Příspěvková organizace nemá v současné době  uzavřeny žádné významné dlouhodobé závazky a 
pohledávky, které by  měly dopad na její  hospodaření  v r. 2020 . 
 
Tento dokument byl schválen zřizovatelem dne 28.2.2018,a zastupitelstvo  obce Velichovky jej vzalo 
na vědomí usnesením č. 23/2b ze dne 28.2.2018 a je zveřejněn do doby schválení střednědobého 
výhledu rozpočtu na další období na internetových stránkách:  
a) Obce Velichovky - www.obecvelichovky.cz (obecní úřad- rozpočty a finanční dokumenty 
b) Základní školy Velichovky- www.zsvelichovky.cz (dokumenty) 

 
Velichovky, 1. března 2018                                      Josef Karel, starosta obce  

http://www.obecvelichovky.cz/
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