NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
Základní škola T.G. Masaryka Třebíč, Komenkého náměstí 61/6
Název organizace:
Hospodaření
2021
předpoklad

Hlavní činnost v tis. Kč
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti

2022
předpoklad

34300
34300
0

34500
34500
0

2021
předpoklad

Doplňková činnost v tis. Kč
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření - doplňková činnost

2022
předpoklad
560
590
30

560
591
31

Náklady
2021
předpoklad v tis. Kč

Název

2022
předpoklad v tis. Kč

Spotřeba energie - plyn

0

0

Spotřeba energie - voda

150

150

Spotřeba energie - teplo

800

800

Spotřeba energie - el. energie

320

320

Opravy a udržování

310

310

Pojištění majetku

110

120

75

80

1570

1580

260

270

Pojištění osob
Externí dodání služeb ( zpracování mezd, servis a revize,
právní služby, svoz odpadu)
Ostatní služby

Rozvoj činnosti
2021
předpoklad

Popis
očekávaných
změn (nákup,
obnova
majetku,
modernizace
prostor,
očekávané
rekonstrukce)

2022
předpoklad

Budova Komenského n. 61/6:Obnova a
nové vybavení šaten pro 1/3 počtu žáků,tj.
pro 160 žáků. Výměna stávajícího osvětlení
za LED ve čtyřech učebnách a dvou
Budova Komenského n. 61/6: Výměna
stávajícího osvětlení za LED ve čtyřech
kabinetech. Zábrany proti holubům na
střeše a římsách. Výměna školního nábytku - učebnách a dvou kabinetech, Výměna školního
tabule, lavice a židle ve dvou třídách.
nábytku - tabule, lavice a židle ve dvou třídách.
Výměna linolea v prvním nadzemním
Výměna linolea v druhém nadzemním podlaží podlaží - chodby a dvě třídy. Výměna
chodby a dvě třídy. Výměna nábytku ze 70.let
nábytku ze 70.let min.st. ve dvou
min.st. ve dvou kabinetech.
kancelářích. Budova Fórum: Rozšíření
Budova dětského střediska Budíkovice č.p. 30:
protipožární ochrany v prostorách únikové
Výměna vstupních dveří 3x (dvůr a ulice) a
cesty - šatny. Oprava poklopů v chodníku
oken. Výměnma matrací a potřeb pro ložní
před budovou.
prádlo na budově a ve stanech pro 10 lůžek.

Náklady na
očekávané
změny v tis. Kč
570
V Třebíči dne: 13.11.2019
13.11.2019
zpracoval:
Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy
paní Dagmar Horká, účetní školy
schválil:

Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy

zveřejněno dne: 14. 11. 2019
sňato dne:

580

