
                              příloha č. 2 

 

 

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou za rok 2018 

Rada městyse Suchdolu nad Odrou schválila na své schůzi dne 29. 4.2019 příspěvkové organizaci 

Základní škola a mateřská škola:  

 

 pod číslem usnesení 2019. 13. 2. b) účetní závěrku za rok 2018 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/2018/1 Suchdol n. O. z 27.12.2018 o proveden veřejnosprávní kontrole 

z 12.12.2018, Vyjádření k výsledku VSK a Vyjádření k doporučení auditora   

   

hospodářský výsledek za rok 2018 takto (v Kč): 

                              hlavní činnost                   hospodářská činnost 

výnosy                  28.430.534,04 Kč   568.779,98 Kč          

náklady   27.696.594,04  Kč              564.815,67 Kč 

zisk               +  733.940,00  Kč      +          3.964,31 Kč 

 

tj. zisk celkem ve výši 737.904,31 Kč.  

  

Hospodářský výsledek - zisk 737.904,31 Kč obsahuje nepeněžní operace:  

- Krácení fondu investic:  351.931,52 Kč  

- Rozpouštění investičního transferu: 330.616,56 Kč  

V této souvislosti rada městyse bere na vědomí skutečnost, že došlo k navýšení výsledku 

hospodaření o nepeněžní operace z důvodu zaúčtování rozpouštění investičního transferu poskytnutého 

na akci „Energetické úspory Základní a mateřské školy v Suchdole nad Odrou“ (postup zaúčtování 

vychází z Českého účetního standardu č. 708, bod č. 8.3.) a dále v souvislosti se závěry veřejnosprávní 

kontroly, která doporučila provést krácení fondu investic nekrytého finančními prostředky příspěvkové 

organizace, a to v celkové výši 682.548,08 Kč. 

 Z tohoto důvodu organizace může použít pouze krytý hospodářský výsledek ve výši 55.356,23 

Kč, a to takto: 

- 100% do rezervního fondu:        55.356,23 Kč ……… na účet 413 

Hospodářský výsledek a jeho převod byl schválen usnesením rady městyse č. 2019. 13. 2.c) 

 
 

Údaje byly použity z účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12.2018 a žádosti 

příspěvkové organizace k použití hospodářského výsledku. 

   
Z rozpočtu městyse byly příspěvkové organizaci poskytnuty tyto finanční prostředky: 

- neinvestiční příspěvek na činnost     4.800.000,- Kč  

- investiční transfer na nákup keramické pece (část)        60.000,- Kč  

        


