Mateřská škola, Suchovršice
________________________________________________________________

Rozbor hospodaření za rok 2021
________________________________________________________________
1. Zhodnocení výsledků hospodaření
1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání
Celkový příspěvek na činnost v roce 2021 činil 4.366.876,80 Kč, z toho příspěvek z
prostředků MŠMT (UZ 33353) (po konečné úpravě rozpočtu) činil 3.839.851,- Kč. Z
prostředků Obce Suchovršice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 330.000,- Kč.
Dotace EU OPVVV Šablony III. – „Zvýšení kvality výuky v MŠ“ ( UZ 33063) byla
dočerpána a činila 197.025,80 Kč.
Celkové náklady na činnost školky k 31. 12. 2021 činily 4.663.261,30 Kč celkové výnosy
pak 4.663.261,30 Kč. Hospodářský výsledek činil 0,- Kč.
1.2 Investiční činnost
Mateřská škola neobdržela v roce 2021 dotaci na investice. V období od 1. 1. do 31. 12.
2021 nebyl pořízen dlouhodobý hmotný majetek.
1.3 Pracovníci a mzdové prostředky
Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2021 byl stanoven ve výši
2.771.829,- Kč (z toho prostředky na platy 2.768.829,- Kč, OPPP 3.000,- Kč). Čerpáno
bylo k 31. 12. 2021 celkem 2.771.829,- Kč (z toho na mzdové prostředky 2.768.829,- Kč,
OPPP 3.000,- Kč).
Z dotace EU OPVVV Šablony III. - „Zvýšení kvality výuky v MŠ“ ( UZ 33063) byly
vyplaceny mzdové prostředky ve výši 84.219,- Kč.
Z rozpočtu zřizovatele nebyly vyplaceny žádné mzdové prostředky.
Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2021 činil 2.880.184,- Kč (z
toho prostředky na platy 2.853.048,- Kč, OPPP 3.000,- Kč). Náhrady za nemoc byly
vyplaceny celkem ve výši 24.136,- Kč.
1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)
Doplňková činnost nebyla v roce 2021 realizována.
1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje
V roce 2021 nebyly mateřské škole poskytnuty finanční dary.

1.6 Finanční fondy
Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 107.207,46 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených
mzdových prostředků za rok 2021 činila 57.543,68 Kč. Čerpáno z fondu v roce 2021 bylo
ve výši 36.060,00 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 128.691,14 Kč.
Fond rozvoje majetku (FRM)
Fond nebyl tvořen ani čerpán.
Rezervní fond z HV (RF)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 11.312,22 Kč. Fond byl v roce 2021 tvořen z HV 2020 ve
výši 59.939,- Kč. Fond byl čerpán ve výši 6.040,96 Kč na nákup nábytku pro děti. Stav
fondu k 31. 12. 2021 činil 65.210,26 Kč.
Rezervní fond z darů (RF)
Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 197.025,80 Kč. Fond nebyl v roce 2021 tvořen. Čerpáno
z fondu bylo z nedočerpané dotace EU ve výši 197.025,80 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2021
činil 0,- Kč.
Fond odměn (FO)
Fond nebyl tvořen ani čerpán.
1.7 Odvody do rozpočtu obce
V roce 2021 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu obce.
2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu
V roce 2021 byla mateřské škole poskytnuta dotace na přímé náklady na vzdělávání z
prostředků MŠMT (UZ 33353) ve výši 3.839.851,- Kč. Poskytnuté prostředky z dotace
na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.
V roce 2021 byla dočerpána dotace z projektu EU OPVVV Šablony III. - „Zvýšení kvality
výuky v MŠ“ (UZ 33063) ve výši 197.025,80 Kč.
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