C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace
Výnosy, náklady a výsledek hospodaření v hlavní činnosti
1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele ( v členění na dotace ze
státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci
poskytnuty ( v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití).
V roce 2016 byly škole přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu –
prostřednictvím zřizovatele, pod těmito účelovými znaky :
-

-

prostředky na ONIV – mzdové prostředky,
včetně zákonných odvodů, náklady na
cestovné, učební pomůcky, učebnice, vzdělávání
a další výdaje
prostředky MŠMT na asistenty pedagoga pro děti
a žáky ze sociálním znevýhodněním
prostředky na didaktické pomůcky
regionálního školství
prostředky na zvýšení platů regionálního
školství

ÚZ 33353

9401000 Kč

ÚZ 33457

360962 Kč

ÚZ 33025

3000 Kč

ÚZ 33052

247122 Kč

-

V roce 2016 byly Moravskoslezským krajem přiděleny prostředky na
provoz školy :
prostředky na provoz
ÚZ 1
1867000 Kč
Prostředky na dofinancování mzdových prostředků
ÚZ 131
14900 Kč
účelové prostředky na krytí odpisů
ÚZ 205
8000 Kč
účelové prostředky na akci „Oprava podlahy v TV“
ÚZ 206
1150000 Kč

-

Škola v roce 2016 získala dotace na neinvestiční projekty ( dle § 28, odst. 2,
zákona č. 250/2000 Sb.) :
dotace MŠMT – Program na podporu integrace
ÚZ 33160
250000 Kč
Investiční dotace nebyly v roce 2016 základní škole poskytnuty.

Dotace z jiných zdrojů :
V roce 2016 byly Statutárním městem Ostrava poskytnuty finanční
prostředky na projekt v oblasti „Prevence kriminality“ :
-

Projekt „ Společnou cestou k lepšímu životu V.“
Dotace byla vyčerpána v plné výši.

ÚZ 2

150000 Kč

A. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu, v členění
dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na
výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtových
ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce,
informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich
nevyčerpání.
Základní škole byly v roce 2016 poskytnuty finanční prostředky v celkové výši
9 083 134 Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši u všech účelových dotací.
Výjimku tvoří dotace na asistenty pedagoga, kdy v měsících červenci a srpnu
nebylo místo jednoho asistenta obsazeno. Poskytnutá částka na mzdové
prostředky v těchto měsících činila 30 081 Kč. a byla dne 27.9.2016 odvedena
zpět na účet Moravskoslezského kraje.
Dle jednotlivých ÚZ byly čerpány takto :
ÚZ 33353 – Účelové prostředky celkem
9401000 Kč
ÚZ 33457 – Účelové prostředky na financování asistentů
Pedagoga
330 881 Kč
ÚZ 33025 – Účelové prostředky na didaktické pomůcky
3000 Kč
ÚZ 33052 – Účelové prostředky na zvýšení odměňování
247122 Kč
Mzdové náklady, průměrný plat
-

V roce 2016 byly mzdy členěny na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
Limit pracovníků byl stanoven na
18,80
(v roce 2015 18,06)
Skutečný přepočtený stav dle P1*04
20,906

-

Pedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky
Průměrný plat

5901227 Kč
30439 Kč

Průměrná mzda pedagogických pracovníků je o 813 Kč vyšší než v roce 2015.
Ostatní platby za provedené práce – OON :
OON – DPP byly vyplaceny ve výši
44516 Kč
-

Asistenti pedagoga
Mzdové prostředky
360457 Kč
Členění podle zdrojů :
ÚZ 33457
244192 Kč
ÚZ 33052
9118 Kč
ÚZ 33353
107147 Kč
Průměrný plat
16387 Kč
Průměrná mzda asistentů pedagoga je o 123 Kč vyšší než v roce 2015.

-

Nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky
1247293 Kč
Průměrný plat
21882 Kč
Průměrná mzda nepedagogických pracovníků je o 2 584 Kč vyšší než v roce 2015.
Ostatní platby za provedené práce – OON :
OON – DPP byly vyplaceny ve výši
30484 Kč
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B. Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich
opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým
ukazatelům a indexům v tabulce č.1).
a) Vlastním příjmem školy jsou příjmy za stravné, úhrady za poškozené nebo zničené
věci (majetek), příjmy z úroků a z termínovaných vkladů, vlastní fondy a dary.
V roce 2016 dosáhly vlastní příjmy částky 150 151 Kč. To je o 54206 Kč více než
v roce 2015. Je to způsobeno tím, že v roce 2016 byly vyšší příjmy ze stravného a
úhrady za školní družinu. Rovněž byly vyšší příjmy z úhrad za ztráty a škody.

Rozpis jednotlivých příjmových položek

2016

2015

Výnosy ze stravného a za družinu
Náhrada za ztráty a škody
Úroky z účtů
Čerpání fondů
Ostatní příjmy

131594 Kč
17774 Kč
783 Kč
0
0

93613 Kč
1360 Kč
972 Kč
0 Kč
0 Kč

Celkem vlastní příjmy

150151 Kč

95945 Kč

b) Finanční dary
V roce 2016 obdržela organizace účelově určené finanční dary ve výši 3000 Kč.

2. Náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na
položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady,
provozní výdaje), hodnocení meziročního vývoje
Poskytnutá dotace na „přímý ONIV“

192000 Kč

Čerpání jednotlivých položek pro § 3114 – ŠKOLA - ONIV
2016
Učebnice, školní potřeby, učební pomůcky
Náhrady za nemoc
Pojištění Kooperativa
Stravné zaměstnanci
Preventivní lékařské prohlídky
Ochranné pracovní pomůcky
Školení a vzdělávání
UP nad 3000 Kč
Celkem

2015

33826 Kč
16736 Kč
28718 Kč
71579 Kč
2500 Kč
0 Kč
11290 Kč
29251 Kč

51426 Kč
9057 Kč
29441 Kč
60414 Kč
2100 Kč
1435 Kč
0 Kč
0 Kč

192000 Kč

191000 Kč

Rozbor provozních nákladů roku 2016
V roce 2016 činily celkové provozní náklady na hlavní činnost 1867 tis. Kč.
Plánované náklady činily 1867 tis. Kč. Některé položky se však výrazně
odchýlily od plánovaných výdajů :

Náklady na materiál :
Náklady na materiál byly o 74,3 % nižší než byly plánované náklady na tyto
komodity. Plánované náklady činily 370 000 Kč. Skutečné náklady byly 147 116 Kč.
Snížení činilo 222 884 Kč. Toto snížení bylo způsobeno nutností dokrýt z provozních
prostředků náklady na neinvestiční akci „Oprava podlahy v tělocvičně“ . Na tuto akci
škola získala od zřizovatele prostředky ve výši 1.150.000 Kč. Z výběrového řízení na
dodavatele této zakázky však vyplynula potřeba finančních prostředků vyšší, a to
1 249 596 Kč. Rozdíl činil 99 596 Kč. Rovněž jsme v rámci této akce museli provést
další úpravy, které nemohly být zahrnuty do neinvestiční dotace, bylo však nutné je
realizovat ještě před položením podlahy v tělocvičně. Jednalo se o vymalování
tělocvičny, provedení nátěrů kovových konstrukcí, opravu úchytů tělocvičného
nářadí ( basketbalový koš, úchyty ribstolů, tyčí aj.) Tyto úpravy činily 182 831 Kč.

Oprava a udržování :
Skutečná potřeba prostředků na opravy a udržování byla oproti schválenému plánu
vyšší o 272 336 Kč, což je o zvýšení o 160 %. Zvýšení bylo způsobeno rovněž
nutností realizace oprav v prostorách tělocvičny, které navazovaly na neinvestiční
akci „Oprava podlahy v tělocvičně“.

Služby :
Náklady na služby byly vynaložené prostředky o 20,21 % vyšší než byl stanoven
finanční plán. Jednalo se však jen o 1 124 Kč.

Pojištění :
Vyšší bylo čerpání na zákonné pojištění zaměstnanců proti úrazu a nemocem
z povolání a to o 22,67 %, což představuje částku 5,44 tis. Kč. Jedná se o pojištění,
které se vypočítává z hrubých mezd. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 došlo
k navýšení mzdových tarifů zaměstnanců, zvýšily se náklady na hrubou mzdu.
S tímto navýšením se rovněž zvýšilo zákonné pojištění zaměstnanců.
Náklady z DDHM :
Nákup drobného dlouhodobého majetku byl vyšší oproti plánovaným nákladům o
34,1%. Plánované náklady činily 150 000 Kč. Skutečnost byla 201 149 Kč. Navýšení
činilo 51 149 Kč.
Překročení bylo způsobeno zakoupením kopírovacího stroje pro potřeby pedagogů
ve výši 39 991 Kč a zakoupením nového projektoru do učebny angličtiny za 14 617
Kč.

Meziroční porovnání některých nákladových
zřizovatele
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Soc. náklady
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2015
589000
610000
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Okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis
jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro
organizaci včetně možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech
Škola pronajímá v rámci doplňkové činnost pouze tělocvičnu, jak fyzickým tak
právnickým subjektům.
Cena za nájem a služby byla stanovena smluvně, podle vytvořené kalkulace .
Celkové příjmy z nájmů v roce 2016 byly ve výši 32 705 Kč což je o 23.340
korun méně než v roce 2015.
Nižší příjem z pronájmů nebytových prostor byl způsoben probíhající opravou
podlahy v tělocvičně, která nemohla být používána v měsících září až prosinci.
Smlouvy jsou uzavírány na měsíc, pololetí nebo čtvrtletí, ale prozatím vždy,
mimo dobu hlavních prázdnin. Ve smlouvách není stanovena výše čistého
nájemného, ale nájemné včetně služeb a z toho důvodu jsou náklady u energií a
služeb vypočteny podle stanoveného klíče.

Porovnání výnosů z nájmů tělocvičny :
Příjmy z pronájmů

rok 2016
32 705 Kč

rok 2015
56 045 Kč

Výnosy z pronájmu byly použity na úhradu energií, úklidových prostředků a
služeb spojených s provozem a údržbou tělocvičny, a to v celkové výši 10291 Kč.
ZISK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI JE VE VÝŠI 22 414 Kč.
Příjmy z pronájmu tělocvičny se pohybují každý rok přibližně kolem 60 tis.
korun. V roce 2016 byly příjmy nižší z důvodu opravy podlahy v tělocvičně,
která probíhala ve druhé polovině roku a prostory nemohly být

pronajímány. Považujeme to za velký přínos pro činnost školy. V roce 2017
plánujeme rovněž pronájem tělocvičny a souvisejících nebytových prostor
tak, abychom zabezpečili navýšení finančních prostředků. Předpoklad je
cca 60 000 Kč.

Výsledek hospodaření
Rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně
komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů
organizace.

Za rok 2016 má organizace kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti , a
to ve výši 17 088,16 Kč. Tento hospodářský výsledek vyplývá z vlastních příjmů
organizace.
V doplňkové činnosti bylo dosaženo rovněž kladného hospodářského výsledku a
to ve výši 22 414,34 Kč. Celkové hospodaření skončilo kladným HV, a to ve výši
39 502,50 Kč.
HV z hlavní činnost

17 414,34 Kč

HV z doplňkové činnosti

22 414,34 Kč

CELKEM HV

39 502,50 Kč

Zisk byl vytvořen částečně z vlastních příjmů organizace a částečně v doplňkové
činnosti. Dotace zřizovatele na provoz byla vyčerpaná zcela. Kladný hospodářský
výsledek, ve výši 39 502,50 Kč bude převeden do rezervního fondu a bude použit
v příštích letech.
V rezervním fondu bude, po zapojení hospodářského výsledku, připravena
rezerva na krytí mimořádných výdajů ve výši 78 235,97 Kč.

C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce –
údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn,
rezervní, fond FKSP, investiční fond)

Fond odměn
Fond odměn nebyl v roce 2016 navýšen, neboť hospodářský výsledek roku 2015
ve výši 2576 Kč byl převeden celý do fondu rezerv. V letošním roce činí celkový
hospodářský výsledek kladnou částku ve výši 39 502,50 Kč. Tuto částku
doporučujeme zapojit do rezervního fondu. Fond odměn tedy zůstane ve stejné
výši jako v roce 2015, tj. 48 198 Kč.

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV (účet 413)
Rezervní fond nebyl v roce 2016 čerpán. Došlo pouze proúčtování hospodářského
výsledku roku 2015, a tím k navýšení fondu o 2 576 Kč. Tento fond má tedy
zůstatek k 31.12.2016 ve výši 38 733 Kč. Doporučujeme převést kladný HV z roku
2016 do tohoto fondu, dojde tedy k jeho navýšení na částku 78 236 Kč.

Fond rezervní tvořený z ostatních titulů (účet 414)
Rezervní fond nebyl v roce 2016 rovněž čerpán. Došlo však k jeho navýšení o
přijatý peněžní dar ve výši 3.000 Kč. K 31.12.2016 má tento fond zůstatek 32 969
Kč.

Fond reprodukce investičního majetku
Investiční fond byl v roce 2016 navýšen o odpisy z dlouhodobého hmotného
majetku, a to o částku 8 000 Kč. K 31.12.2016 činí stav na tomto fondu částku
68 124 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Do tohoto fondu v průběhu roku 2016 průběžně zapojována částka 1,5%
z objemu mzdových prostředků. Zároveň byly z tohoto fondu čerpány prostředky
dle „Směrnice pro čerpání FKSP“, která je vypracovaná v souladu s Kolektivní smlouvou pro
daný rok.

Tvorba fondu z objemu mzdových prostředků ve výši 1,5% je nedostatečná pro pokrytí
požadavků všech zaměstnanců. Hlavně u čerpání příspěvku na rekreaci a na sportovní vyžití.
V roce 2017 však dojde k úpravě procenta pro tvorbu příspěvku. Čerpání příspěvku bude pro
zaměstnance výhodnější, zejména při zakoupení rekreačních pobytů v době dovolené.

D) Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců je realizováno vlastním/náhradním způsobem.
Informace o Závodní stravování zaměstnanců organizace a způsob zajištění
stravování je stanoven v uzavřené smlouvě o závodním stravování, kalkulace
výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace,
příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem). Rovněž způsob zajištění
závodního stravování v době prázdnin.
Škola nemá vlastní jídelnu a zajišťuje stravování pro zaměstnance a žáky ve
školní jídelně, která je součástí Dětského domova. Pro zajištění stravování má
škola uzavřenou smlouvu s Dětským domovem a školní jídelnou.
V průměru se stravovalo 18 zaměstnanců a 40 žáků školy. V době školních
prázdnin je zajištěno ve školní jídelně stravování pro zaměstnance od měsíce
srpna, v měsíci červenci je zaměstnancům umožněno stravování v jiném zařízení.
Náklady na jeden oběd činí 54 Kč
Kalkulace :

Cena jednoho obědu
z toho:

věcné náklady

54 Kč
7 Kč

mzdové náklady

20 Kč

finanční limit potravin

27 Kč

Z finančního limitu potravin činí :
příspěvek z FKSP

8 Kč

náklady hrazené zaměstnancem

19 Kč

náklady hrazené zaměstnavatelem

27 Kč

Celkové náklady na stravné :
náklady celkem :

199 206 Kč

hrazeno zaměstnanci

70 091 Kč

hrazeno zaměstnavatelem

99 603 Kč

hrazeno z FKSP

29 512 Kč

V roce 2016 využívalo závodního stravování více zaměstnanců ne ž v roce předcházejícím.

E) Péče o spravovaný majetek
1. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech.
Základní škola je pojištěna u společnosti SATUM CZECH s.r.o.
Spoluúčast na škodě činí 1 000 Kč.
V roce 2016 nebylo nutné řešit škody na majetku s pojišťovnou, ani s jinou státní
institucí.
Proti násilnému vniknutí je škola chráněna napojením na monitoring bezpečnostní
služby firmy IPO Ostrava.
2. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise
Majetek je inventarizován 1x ročně a to na základě příkazu ředitele. Je vypracován „Plán
inventur školy“ s ustavením členů inventarizační, škodní a likvidační komise.
Inventarizace pokladny a cenin je prováděna 4x ročně. V pokladně jsou zkontrolovány
namátkově výdajové a příjmové doklady, jejich úplnost, správnost, pokladní hotovost a
stav cenin (jízdenky a známky).
Inventarizace majetku je prováděna v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění platných předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vyhl. č.
270/2010 Sb.
Majetek, který je svěřen zaměstnancům v jednotlivých sbírkách – kabinetech, je
udržován v takovém technickém stavu, aby mohl sloužit k výuce. Pravidelně jsou
prováděny odborné technické kontroly tělovýchovného nářadí, odborné kontroly a
revize elektrických zařízení - televizory, PC, videa, radia, DVD přehrávače a ostatní,
(nejen) přenosné elektrospotřebiče.
Odborně způsobilá osoba - revizní technik, který provádí kontrolu a revizi zařízení,
vystaví po provedené kontrole návrhy na vyřazení a na základě tohoto návrhu je
majetek vyřazen z evidence.
Majetek, který je považován za nebezpečný odpad – baterie, obrazovky, monitory,
počítače, základní desky, atd., je likvidován s ohledem k životnímu prostředí.
Majetek, výše uvedeného druhu, který byl v roce 2016 vyřazen, je nachystán k odvozu a
k ekologické likvidaci REM systémem.
V účetnictví školy je veden majetek nad 3 000 Kč dle jednotlivých analytických účtů 028
… a majetek do 3 000 Kč je veden v podrozvahové evidenci na účet 901. a 902.
Fyzická inventura majetku byla provedena k datu 31. 12. 2016 a dále byla provedena
inventura přírůstků za 12/2016.

K 31. 12. 2016 je vykazována hodnota majetku celkem ve výši :
018..

SW

175 334

022..

DDHIM (nad 40 000,- Kč)

364 849

028..

DHIM (nad 3 000,- )

901..

podrozvahová evidence

70 062

902..

podrozvahová evidence

2 569 002

CELKOVÝ STAV MAJETKU

4 226 289

7 405 536 Kč

Dokladová inventarizace k 31. 12. 2016 byla provedena do konce ledna 2017. Jednotlivé
účty z hlavní knihy, které vykazují zůstatky jsou doloženy kopiemi dokladů (faktury
přijaté, faktury vydané, faktury – náklady příštích období, zúčtovaní a výplatní listina,
inventarizace cenin a pokladní hotovosti, pohyby fondů, majetkové sestavy, fotokopie
bankovních výpisů atd.)
Ústřední inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pracovaly spolehlivě a
společně se shodli na závěrečné inventarizační zprávě. Majetek je značen inventárními
čísly. Všichni odpovědní pracovníci byli přítomni fyzické inventuře a případné
nesrovnalosti byly ihned řešeny. Škodní komise nemusela řešit žádná manka a škody na
majetku.
3. Informace o případných pronájmech svěřeného majetku v návaznosti

na
přílohu „Evidence nájemních smluv a smluv o vypůjčce“, u pronájmů delších
než 1 rok informace o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě
obvyklou.
Pronájmy delší než jeden rok na škole nejsou.
Prostory základní školy jsou pronajaty od Dětského domova a školní jídelny. Tento
pronájem je řešen smlouvou o výpůjčce, která je uzavřena vždy na období od 1. 9.
b.r. do 31. 8. b.r.

F) Pohledávky a závazky organizace
1. Pohledávky
Celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis vyčíslení
nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny
jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek
starších l roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a.
Za rok 2016 zůstává jedna pohledávka, která se datuje z roku 2012 a činí
k 31.12.2016 ve výši 1 700 Kč. pohledávka je za krátkodobý pronájem tělocvičny.
Úhrada pohledávky je řešena splátkovým kalendářem.

2. Závazky
Celkový objem závazků
nejvýznamnějších položek

v návaznosti

na

výkazy,

rozpis

a

vyčíslení

Dlouhodobé závazky na škole nejsou.
Závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů – mzdy za měsíc prosinec 2016
byly vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2017 včetně zákonných odvodů.
Faktury se zdanitelným plněním v prosinci 2016, přijaté v lednu 2017 byly
uhrazeny v roce 2017. Celková hodnota těchto závazků z obchodního styku činí
k 31.12.2016 činila 783 046,15 Kč (viz. dokladová inventarizace).

G) Výsledky kontrol (dle čl. 15, odst. 6, Zásad vztahů orgánů kraje PO),
informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2016
V roce 2016 proběhly na škole pravidelné revize hasících
elektrospotřebičů a kontrola BOZP a PO. Nedostatky nebyly zjištěny.

přístrojů,

H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o
činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – nebo termín, kdy byla (bude)
zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení
školskou radou dle § 10 školského zákona), informace o termínu a způsob
seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou.
Výroční zpráva bude projednána na poradě pedagogických pracovníků v měsíci
březnu 2017 a školské radě, zaměstnancům a sociálním partnerům, bude dána na
vědomí do konce měsíce dubna 2017.

I)Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Z celkového počtu 22 zaměstnanců – fyzických osob nemá nikdo ZPS. Škola odebírá
výrobky a služby od firem s náhradním plněním, ale za rok 2016, vzhledem k počtu
zaměstnanců nebyla povinna provést odvod za nesplnění dle zákona o
zaměstnanosti č. 435/2044 Sb.

J) Tabulková část (včetně výkazů – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu
rozboru plnění HV a tabulek)
Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení
Tabulka č. 1:
Tabulka č. 2:
Tabulka č. 3:
Tabulka č. 5:
Tabulka č. 6:
Tabulka č. 7:

Přehled výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Přehled o plnění plánu hospodaření
Tvorba a použití peněžních fondů
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Doplňková činnost
Zajištění finančních prostředků na krytí mezd, včetně odvodů

Přílohy:
Závěrečná inventarizační zpráva a tabulka s vyčíslením majetku v organizaci

