Příloha č.4

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2020
Název organizace: 2. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
v tis. Kč
čerpání

tvorba

stav k 1.1.

plán

příděl z odpisů z DHM a DNM
inv. dotace z rozpočtu zřizovatele
inv. příspěvky ze státních fondů
výnos z prodeje DHM (vlastního)
převod z fondu rezervního
dary a příspěvky od jiných subjektů
401 celkem tvorba

Fond investiční

skutečnost
207
220 pořízení dlouhodobého maj.
úhrada investičních úvěrů nebo půjček
rekonstrukce a modernizace
údržba a opravy majetku
odvod do rozpočtu zřizovatele
jiné použití
207
220 celkem čerpání

plán

skutečnost

příděl ze zlepš. výsl. hospod.

300

300

FKSP
Zpracovala dne: 23.1.2021
Jméno: Marta Kočárová

skutečnost

0

503

stav k 31.12. bankovní krytí

13

300
400

146
159

plán

odměny zaměstnancům
překročení prostředků na platy
0 celkem čerpání

skutečnost

skutečnost
66
79 pořízení DHM
úhrada potřeb zaměstnanců
z toho záv. stravování
jiné použití
66
79 celkem čerpání

363

363

stav k 31.12. bankovní krytí

25
25

0

čerpání
plán

jiná tvorba
48 celkem tvorba

skutečnost

503

100

čerpání nespotřebované dotace dle §
28 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb.
0 celkem čerpání

tvorba
příděl do fondu na vrub nákl.
peněžní dary

118

čerpání
plán

stav k 1.1.

500

stav k 31.12. bankovní krytí

úhrada případných sankcí
úhrada ztráty za předchozí léta
0 převod do fondu investičního
použití peněžních darů

tvorba

příděl ze zlepš. výsl. hospod.
ostatní
81 celkem tvorba

Fond odměn

118

časové překlenutí dočasného
nesouladu mezi výnosy a náklady

522 celkem tvorba
stav k 1.1.

500

plán
další rozvoj své činnosti

převod nespotřebované dotace kryté z
rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP,
Norska a z progr. švýcarsko-české
spolupráce dle § 28 odst. 6 zák. č. 250/2000
Sb.
peněžní dary

Fond rezervní

skutečnost

čerpání

tvorba

stav k 1.1.

plán

plán

skutečnost
91
30
0
91

81
23
0
81

81

81

stav k 31.12. bankovní krytí

46

46

