
Mateřská škola Janovice nad Úhlavou, IČO : 70998621 
  okres Klatovy, příspěvková organizace           

Klenovská 312, Janovice n. Úhl., 340 21 

         Návrh rozpočtu 2018 pro MŠ Janovice nad Úhlavou 
    

         
  VÝDAJE         PŘÍJMY     
Položka Kč Položka Kč 

Všeobecný materiál     150.000 Příspěvek města  799.778 
Potraviny     550.000 

Ochranné pomůcky     0 Dotace Krajského úřadu 4.917.632 
Knihy, časopisy apod.     10.000 
Voda     75.000 Ostatní příjmy 
Plyn     300.000 
Elektrická energie     120.000 Úplata školného 184.800 
PHM     0 

 Poštovné     1.600 Stravné 550.000,- 
Telefony     19.000 
Pojištění     8.738 ………………………………….. …………. 
Školení     14.000 
Dodavatelské služby     100.000 ………………………………….. …………. 
Opravy     120.000 
Programové vybavení     13.000 ………………………………….. …………. 
Cestovné     4.000 
Učební pomůcky     0 ………………………………….. …………. 
Mzdové prostředky     4.917.632 

………………………………….. …………. 
CELKEM     935.338 

………………………………….. …………. 
Investice 

Roční odpis   29.240 ………………………………….. …………. 
PC - program VIS -stravování   
školné, sklady   20.000 ………………………………….. …………. 
CELKEM     49.240 

………………………………….. …………. 

Ostatní výdaje  
………………………………….. …………. 

Vstupní schodiště  2x Město 
Oplocení areálu MŠ Město ………………………………….. …………. 
Zeleň školní zahrady Město 
Zpracování dokumentace  ………………………………….. …………. 
kotelna MŠ Město 
………………………………….. …………. ………………………………….. …………. 

VÝDAJE CELKEM  
 

6.452.210 PŘÍJMY CELKEM  
 

6.452.210 

    
     



 

Návrh rozpočtu  na rok 2018 

 

Příspěvková organizace : Mateřská škola Janovice nad Úhlavou 

 

Požadovaná výše rozpočtu pro MŠ se dělí na dvě části 

 

1. Výdaje      –   935.338,--Kč ponížené o vybranou platbu školného 
 ( tj. – 184.800,- Kč )     =      750.538,- Kč 

•  tj. prostředky na běžný provoz MŠ  (služby, dodávky energií, opravy, 
pojištění…)                                                                                      

2. Investice a ostatní výdaje -  49.240,- Kč 
• tj.prostředky na  obnovení zařízení 

                  Návrh investic: 

 

a) 20.000,-  PC program  VIS stravování , školné – elektronické - na obnovení 
a zjednodušení  vyúčtování školného, stravného  + stravování dětí a 
zaměstnanců MŠ -ŠJ   ( v současné době zastaralý program pro ŠJ, 
vyúčtování škol. + strav. probíhá fyzicky)  

b) 29.240-, Roční odpisy 
 

Ostatní výdaje -, které nejsou zahrnuty  v podkladech pro rozpočet Města 
Janovice n. Úhl. – úsek MŠ Janovice n. Úhl. na rok  2018 

 

• Zeleň školní zahrady – konečná úprava  školní zahrady jako takové - 
součást investic Města v již realizovaném projektu rekonstrukce škol. 
zahrady MŠ 2017  

• Oprava vstupního schodiště do obou pavilonů MŠ – 2x – schodiště 
v rizikovém stavu ( v současné době  řešeno bezpečnostním opatřením – 
zátaras na nebezpečné strany schodiště – zákaz vstupu!) realizace - 
zařazena do plánu Města Janovice n. Úhl.(zřizovatele MŠ) na rozpočet 
2018 

• Oplocení areálu MŠ – jako dokončení úprav venkovních hracích ploch  
MŠ - návrh - zařazen do plánu Města – rozpočet  2018 



• Zpracování dokumentace na  rekonstrukci plynového vytápění MŠ = 
kotelna MŠ  - podpora efektivity vytápění = návrh do plánu Města  
na rozpočet 2018  

• Výměna lehátek v MŠ  a jejich uskladnění ?? -  - Kontrolou KHS Plzeň 
zjištěn nevyhovující stav  - v rozporu s § 7 odst. 1 zákona  č. 258/2000 Sb. , 
v návaznosti na § 4 odst. 1 vyhl.č.410/2005 Sb. 

 


