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Výdaje: viz. přílohy
Opravy a údržba a další výdaje
V roce 2021 v mateřské škole neprobíhala žádná významná rekonstrukce ani velké opravy.
V průběhu roku jsme se věnovaly dílčím opravám a běžné údržbě v pavilonech a venkovních
prostorách.
Byla opravena další část oplocení, která probíhá již druhým rokem. Každoročně je vyměněna
cca ¼ oplocení.
Během uzavření mateřské školy v době lockdownu v době pandemie byly opraveny šatny
v pavilonech, kde jsme vyměnily původní obložení z pěnového linolea za obložení z lamel
pro plovoucí podlahy. Toto částečně imituje dřevěný obklad.
Bylo možno nechat vyrobit a instalovat posuvné dveře mezi třídou a lehárnou v pavilonu
Motýlků.
Další výdaje byly spojeny s opravou radiátorů, které jsou nutné postupně vyměňovat, stávající
plechové již dosluhují a praskají.
V dílně byla provedena instalace nového okna na místo původního starého a rozbitého.
Další výdaje byly za běžné revize – elektro, plyn, požární .
Pomůcky jsme nakupovali v omezené míře, část aktivit byla financována z projektu Šablony
III, na pořízení hraček byly využity příspěvky obcí Chlum a Tuhaň.
Zapojili jsme se do projektu Potravinová pomoc, ze kterého jsou financovány náklady na
stravování pro děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí.
Finanční příspěvky poskytnuté obcí na mimoškolní aktivity byly použity na dané účely –
především na realizaci Pohádkové stezky, která byla připravena jako náhrada za Pohádkový
les - a byly řádně vyúčtovány. Dále na kroužek angličtiny a aktivity Sboráčku.
Byly opraveny některé zahradní prvky, které byly při kontrole shledány jako poškozené.
Příjmy: viz příloha
V roce 2021 jsme nakoupili hračky a pomůcky v omezeném množství. Chtěli bychom
rekonstruovat ještě poslední terasu, ale na tuto již nemáme vlastní finanční prostředky.
Výtvarné potřeby jsme z velké části čerpali ze zásob předchozích let, nákup byl jen velmi
omezený.
Ostatní finance na provoz byly vyčerpány za běžné výdaje, jak je doloženo v přiložených
rozborech hospodaření.
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Dotace a příspěvky
Příspěvky od obce byly využity na zabezpečení běžného provozu mateřské školy.
Dále byly dotace a příspěvky použity na nákup knih pro děti, které odcházely do 1.třídy, na
některé vzdělávací aktivity pedagogů Příspěvek na mimoškolní aktivity byl z části použit na
činnost zájmových kroužků – Sboráček a Hrátky s angličtinou a na vytvoření Pohádkové
stezky - jak bylo uvedeno již výše.
Příspěvek od obce Chlum a Tuhaň byl použit na nákup hraček a vzdělávacích pomůcek.
Část finančních prostředků jsme získali přeúčtováním spotřebovaných energií z pronájmu
prostor MŠ, i ty byly použity na rozvoj činnosti a zlepšování prostředí MŠ.
Dotace KÚ na mzdy zaměstnanců byla bezezbytku vyčerpána, ostatní účelové dotace a
sponzorské příspěvky byly použity podle předem dohodnutých kritérií.

Záměry na opravy a údržbu a další výdaje
Záměry údržby a oprav z dlouhodobého výhledu (cca5 let) byly konzultovány se zřizovatelem
a v případě finančního krytí budou postupně realizovány. Finanční prostředky budeme hledat
primárně v dotačních titulech tak, aby finanční zátěž pro zřizovatele byla co nejmenší.
Jedná se především o
-

úprava terasy u pavilonu Berušek – jde o poslední neopravenou terasu

-

rekonstrukce kanalizace v objektu MŠ – je v řešení se zřizovatelem, měla by být
uskutečněna v roce 2022

-

realizace „propojovacího krčku“ mezi hlavní budovou a budovou Motýlků, což
s sebou přinese zlepšený komfort při přecházení mezi budovami jak pro děti, tak i pro
zaměstnance, především pro kuchařku a pro uklízečku. Budou také lépe dodržovány
hygienické podmínky a čistota v jednotlivých budovách. Bude také z větší části
vyřešen problém bezbariérového vstupu do hlavní budovy. Prozatím je zpracovaná
jednoduchá studie

-

rekonstrukce školní kuchyně a její opětovné uvedení do provozu, v plánu je využívat ji
jako rozšířené vzdělávací prostory pro děti

-

dílčí oprava oplocení areálu

-

opravy zahradních prvků, opravy zahradních domků

-

realizace oprav vodovodního vedení v budovách MŠ
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-

z větších investic- zpracování projektu na odvodnění objektu bývalé kotelny (dříve ji
nelze opravit tak, aby tato oprava byla efektivní a trvalejšího rázu) a využívání
dešťové vody a vody venkovní pro využití jako užitkové vody uvnitř budov

I nadále se budeme zaměřovat na realizaci oprav a úprav uvnitř budov. Je třeba počítat
s postupnou výměnou rozvodů vody, radiátorů ústředního topení (již dlouhodobě probíhají
dílčí výměny radiátorů dle potřeby).
Postupně bychom rádi vyměnili zárubně a dveře za nové, moderní, v lehárně ve třídě Berušek
se ještě nepodařilo instalovat vestavěnou skříň, která alespoň trochu řeší nedostatek úložných
míst v prostorách zařízení.
Okna, která jsou umístěna ze šaten do tříd bychom rádi vyměnili za nová, ve stejném duchu,
jako jsou na celé budově. Toto budeme realizovat vždy, když se bude pavilon malovat,
abychom předešli zbytečným opravám po realizaci výměny oken a také na finančních
možnostech zařízení.
Drobné opravy a potřebná údržba a případné další výdaje budou prováděny tak jako
každoročně podle potřeb zařízení a podle finančních možností mateřské školy.
To vše záleží na výši rozpočtu a finančních možnostech MŠ.
Přílohy:
- přehled příjmů MŠ 2021
- spotřeba energií – graf
- přehled výdajů – dle účtů
- příloha k účetní závěrce
- hospodářský výsledek – žádost o převedení do RF
Mgr. Zdena Šindelářová
ředitelka MŠ
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Energie - MŠ Dubá - období 5 let
Voda

Spotřeba m3

Cena

Období

2017

7.6.2017-1.6.2017

369

36 210,00

2018

1.6.2017 - 1.6.2018

364

35 835,00

Vývoj cen a spotřeby vody
2017

369

2018

364
389

2019

1.6.2018 - 1.6.2019

389

38 526,00

2019

2020

2.6.2019-2.7.2020

354

35 814,00

2020

354

2021

2.7.2021 - 1.6.2021

299

30 304,00

2021

299
0
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Vývoj cen a spotřeby el. energie

Elektřina

Spotřeba kWh

Cena
2017

11 041

42 203,00

2018

10 595
10 263

Období

2017

28.9.2016 - 26.9.2017

11 041

2018

27.9.2017- 29.9.2018

10 595

42 203,00

2019

2019

29.9..2018 - 23.9.2019

10 263

49 594,00

2020

9 339

2020

24.9.2019-20.11.2020

9 339

49 014,00

2021

9 167

2021

20.11.2020-4.10.2021

9 167

50 349,00

Plyn

Spotřeba m3

Cena

8 689

94 939,00

0
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Vývoj cen a spotřeby(m3) plynu

Období

2017

27.5.2016 - 24.5.2017

2018

25.5.2017-29.5.2018

8 689

83 194,00

2019

30.5.2019-23.5.2019

8 401

81 901,00

2020

24.5.2019-21.5.2020

7 653

74 020,00

2021

22.5.202 - 31.12. 2020

8 389

85 496,00

2017

8 689

2018

8 689

2019

8 401

2020

7 653

2021

8 389
0
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podepsal
Mgr. Zdena Digitálně
Mgr. Zdena
Šindelářov Šindelářová
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á
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Rozpočet pro rok 2021 byl tvořen z těchto příjmů:
1)
Dotace KÚ – na mzdy zaměstnanců
2)
Dotace zřizovatele – příspěvek na provoz
3)
Příspěvek obce Chlum, Tuhaň
4)
Příjmy ze školného
5)
Příjmy z pronájmu prostor MŠ
6)
Příjmy z pronajatého majetku – úhrada plynu, vody, elektřiny= ve VHČ
7)
Příjmy z VHČ
8)
finanční dary- čerpané
9)
Příjem od Úřadu práce
10) příjem - OPVVV
11) příjem GRANTy
12) příjem z fondu investic
13) proúčt.alikv.části odpisů
14) rezervní fond-čerpání

Digitálně
podepsal Mgr.

Mgr. Zdena Zdena Šindelářová
Šindelářová Datum:
2022.02.11
09:04:24 +01'00'

Příjmy: (KRAJ + OBEC)

6 666 119,05

celkem KÚ
Dotace KÚ-mzdy
Potravinová pomoc

6 023 768,05
6 017 341,00
6 427,05

PROVOZ
Dotace zřizovatele:
z toho:
Provozní příspěvek
invest.příspěvek na rekonstrukci socálního zařízení
Příspěvek -mimoškolní aktivity
příspěvek na LES
bezúpl.převzetí-respirátory,testy

Ostatní příspěvky
Příspěvek obce Chlum
Příspěvek obce Tuhaň
Příjmy ze školného
příjmy-vstup LES
finanční dary
Příjmy z úroků:
rezervní fond
použití fondu investic
Ostatní příjmy:
tvorba zdr. Z odpisů
Úřad práce
OP VVV II
OP VVV III
př.GRANT-zahrada
kroužky
Stravné:
příjmy od dětí -ŠvP
příjmy za sběr
potravinová pomoc
ostatní-zaokrouhlení
př.za odkup potravin-COVID
Příjmy hlavní činnost (kraj + provoz)
Příjmy z VHČ
Příjmy z pronájmu prostor:
Příjmy z pronájmu majetku-energie:
Příjmy z pronájmu-FONTÁNA:
Celkem příjmy z VHČ:
Celkem veškeré příjmy-provoz

642 351,00
600 000,00

25 000,00
17 351,00

115 265,05
10 000,00
6 000,00
90 257,00
0,00
0,00
9 008,05
0,00
215 411,66
3 264,00
0,00
70 258,00
-650,00
89 943,89
50 640,00
8 075,00
-6 121,00
1,77
0,00
6 996 795,76

20 000,00
37 667,00
7 240,98
64 907,98
7 061 703,74

