
Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek 

Komenského čp. 4 

398 06 Mirovice 

IČ: 70999376 

 Rozpočet na rok 2023 (v tis. Kč) 
účet Specifikace účtu         2023 

  

501 Spotřeba materiálu 1942,62 

502 Spotřeba energie 2210,00 

511 Opravy a udržování 434,00 

512 Cestovné 25,00 

513 Náklady na reprezentaci 3,00 

518 Ostatní služby 1036,6 

521 Mzdové náklady 17522,00 

524 Zákonné sociální pojištění 5915,00 

525 Jiné sociální pojištění 89,10 

527 Zákonné sociální náklady 360,00 

528 Jiné sociální náklady  

544 Prodaný materiál  

549 Ostatní náklady z činnosti  

551 Odpisy dlouhodobého majetku 104,28 

557 Náklady z vyřazených pohledávek  

558 Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 

250,00 

569 Ostatní finanční náklady 46,70 

591 Daň z příjmů  

595 Dodatečné odvody daně z příjmů  

 Náklady celkem: 29938,30 

602 Výnosy z prodeje služeb 1500,00 

644 Výnosy z prodeje materiálu  

648 Čerpání fondů  

649 Ostatní výnosy z činnosti  

662 Úroky  

672 Výnosy z transferů – obec (příspěvek 

zřizovatele) 

4369,20 

672 Výnosy z transferů – stát  24069,10 

 Výnosy celkem: 29938,30 

 

Vypracoval dne: Václav Hrudka 

V Mirovicích dne: 19. 12. 2022 

                                                                                            

 

 

 

 

 



Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce: www.zsmirovice.cz od: 21. 10. 2022(podpis) 

Sestavený návrh rozpočtu na rok 2023 předpokládá nárůst cen plynu o 18% a elektřiny o 

25%. Navýšení ceny plynu je zatím deklarováno dodavatelem. Smlouva o dodávce plynu pro 

rok 2023 bude uzavřena až po 1.11.2022 podle co nejpřesnějšího vývoje. Zatím 

předpokládaná cena pro rok 2023 klesá proti deklarované ceně stávajícím dodavatelem. 

Ve mzdové oblasti návrh počítá s nárůstem u nepedagogických pracovníků podle předpisu 

k 1.9.2022 a nárůstem u pedagogů vlivem zřízení další třídy pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Upravený návrh rozpočtu byl zpracován po projednání původního návrhu se zřizovatelem. 

Zároveň byla změněna metodika sestavení rozpočtu. V nákladech i výnosech se rozpočtují 

potraviny na stravování žáků a zaměstnanců. Hodnota nákladů i výnosů u stravování je stejná, 

protože žáci a zaměstnanci platí za stravování ve výši spotřebovaných potravin.  

Upravený návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce: www.zsmirovice.cz od: 7. 12. 2022 

 

Rozpočet na rok 2023 byl schválen zřizovatelem dne 1. 12. 2022 usnesením Městské rady pod 

č. 2/2022, bod 2u. 

 

Do písemného znění je možné nahlédnout u ředitelky ZŠ. 
 

 

Návrh rozpočtu sejmut z úřední desky: www.zsmirovice.cz dne: 19. 12. 2022. 
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