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Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018. 
 

 

Komentář, srovnání s rokem 2017: 

 

Účet 501:  

- oproti roku 2017 jen drobné posuny, oproti předchozím letům snížení 

Celkem účet 501: mírné navýšení  

 

Účet 502:  

Celkem účet 502: bez výraznějších změn 

 

Účet 511:  

- kapitola 511100 – nezapočítány opravy z prázdnin 2017 (malování, zednické opravy 

po rekonstrukci vody…) – do konce roku vyčerpáme 

- ostatní kapitoly beze změn 

Celkem účet 511: pro rok 2018 by nás potěšil stávající výše  

 

Účet 518:  

- dalších úspor už nedosahujeme 

- nárůst: SW (legalizace SW, aktualizace) 

- navýšení díky službám – opravy, dále odpady, lehké navýšení Internet – zvýšení 

rychlosti, přechod na optiku. Také SW – multilicence OS pro žákovské PC – nová 

pravidla. 

Celkem účet 518: nárůst především díky SW, opravám, revizím 

 

 

 

 

Výnosy: 

Účet 602:  

- nebude navýšení počtu dětí ve ŠD  - setrvalý stav 

Celkem účet 602: beze změn 

 

Účet 603:  

- snížení v kapitole 603100 – menší zájem o pronájem učeben 

Celkem účet 603: bez významných změn  

 

 

 

V průběhu letních prázdnin 2017 jsme opravili, resp. pokračujeme ještě v opravách, dosud 

nefakturováno: 

1. Oprava alarmu – t.č. nefukční – cca 60 t. Kč 

2. Kamerový + docházkový systém – cca 80. t. Kč 
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3. Opravy střechy  

4. Dokončení výměny oken ve velké tělocvična 

5. Malování, opravy podlahových krytin, zednické opravy po rekonstrukci rozvodů vody 

6. Rekonstrukce školní zahrady (ZŠ získala grant KÚ MsK + svůj podíl) 

 

 

 

 

 

Další požadavky pro rok 2018: 
 

Dotace na investice – neuvedeno v tabulce Excel – návrh rozpočtu: 

Požadavek 90 t. Kč 

- PC server – 90 t. Kč (nynější už za dobou životnosti) 

Pozn.: předpokl., že bude řešeno v rámci projektu EU „Infrastruktura“, stejně jako učebna F 

a v další etapě přístavba školních dílen. 

 

Z větších oprav bychom rádi provedli: 

1. Boční vchod do jídelny pro „cizí strávníky“ – oprava dveří, předsíň: 200 t. Kč – 

v návaznosti na revitalizaci sídliště, kde bude nový chodník přímo ke dveřím 

2. Větší opravy střechy – nejlépe generální rekonstrukce i s vyřešením atrií – zatéká 

na několika místech, dosud řešíme vždy provizorními opravami – řešeno v rámci 

připravovaného projektu z dotačních titulů (???) 

3. Oprava hlavních vchodových dveří – 700 t. řešeno v rámci připravovaného 

projektu z dotačních titulů, pokud nebude, bude nutná alespoň prostá výměna 

4. Oprava travnatého hřiště+ oválu (1.600 t.), příp. oprava celého sport. areálu (cca 

6.000 t. Kč) – projekčně předpřipraveno včetně finančního vyjádření 

5. Výměna oken v celé škole a s tím spojená instalace větrání nejlépe s rekuperací 

6. Modernizace vzduchotechniky ve školní jídelně (odsávání, rekuperace – cca 1.000 

t. Kč ) 

7. Pořízení konvektomatu do ŠJ (cca 700 t. Kč) 

8. Přístavba školních dílen - řešeno v rámci připravovaného projektu z dotačních 

titulů 

 

 

Zpracoval:  

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 
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