
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organ 
J. A. Komenského 1586, 250 88 Čelákovice 

IČ: 75109972 

Rozpočet 2019 

N'k/ d a a rv 
účet tis. Kč 

501 spotřeba materiálu 1 131,1( 

502 spotřeba energie 800,0C 

503 spotřeba jiných neskl. dodávek 190,0C 

504 prodané zboží o,oc 
511 opravy a udržování 250,0C 

512 cestovné 17,0C 

51 3 náklady na reprezentaci 5,0C 

518 ostatní služby 230,0C 

521 mzdové náklady 7 508,0C 

524 zákonné sociální pojištění 2 703,0C 

527 zákonné sociální náklady 125,0C 

528 "iné sociální náklady - účet 525 26,00 

531 daň silniční 0,00 

538 "iné daně a poplatky 0,00 

544 prodaný materiál 0,00 

548 tvorba fondů 0,00 
549 ostatní náklady z činnosti 20,00 
551 odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 65,00 
553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 
556 tvorba a účtování opravných položek 0,00 
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 60,00 
569 ostatní finanční nákladv 0.00 
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•ynosy 
účet tis. Kč 

601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 970,0C 
602 výnosy z prodeje služeb 653,0C 
603 výnosy z pronájmu 9,1( 
604 výnosy z prodaného zboží 0,0( 
644 výnosy z prodeje materiálu o,oc 
646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku o,oc 
648 čerpání fondů 10,0C 
649 ostatní výnosy z činnosti o,oc 
662 úroky o,oc 
669 ostatní finanční výnosy 0,0( 
672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 11 488,0C 

- z toho: příspěvky zřizovatele (Město Čelákovice) 1 200,0C 
dotace kraj 10 288,0C 
transfery přísl u šných ministerstev (MŠMT, ... ) O,OC 
iiné dotace a ořísoěvkv o 00 
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R k "t I e a1 01 u ace 
tis. Kč 

náklady celkem 13 130,10 
výnosy celkem 13 130,10 
- z toho příspěvek zřizovatele 1 200,0C 

výsledek hospodaření 0,00 

9.1.2019 


