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Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace
70981396
22315

Tabulka č. 1

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021
ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
v Kč

Účelový
znak

a

Ukazatel

1=c-d
6 073 030,00

2
6 073 030,00

6 073 030,00

0,00

6 073 030,00

6 073 030,00

0,00

4 378 468,00
19 371,00
1 675 191,00

0,00
0,00
0,00

4 378 468,00
19 371,00
1 675 191,00

4 378 468,00
19 371,00
1 675 191,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuto
k 31. 12. 2021

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:

c
6 073 030,00

a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

33353

33083

0,00

Předepsaná výše
vratky dotace a
návratné finanční
výpomoci při
finančním
vypořádání
3=1-2
0,00

Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol
– mimořádná opatření) - RT-PCR testování (květen-červen)

Vráceno v
Skutečně čerpáno
průběhu roku zpět
k 31. 12. 2021
na účet kraje
d

Skutečně
použito
k 31. 12. 2021

0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem, ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:
sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2021
sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje
sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2021 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)
sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2021
sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 mínus sloupec 2

Prostředky ÚZ 33353 - Národní plán podpory návratu do škol (PODZIMNÍ DOUČOVÁNÍ)
Tyto prostředky byly poskytnuty pouze na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a v uvedené tabulce jsou zahrnuty v rámci závazného ukazatele
OON. Nicméně při čerpání těchto účelových prostředků bylo umožněno uhradit z přidělených prostředků rovněž související zákonné odvody. V těchto případech
vyplňujte v tabulce č. 1 k finančnímu vypořádání veškeré vyčerpané prostředky v rámci závazného ukazatele OON a podrobné rozdělení na OON a související
odvody uveďte v přiložené tabulce č. 3.
Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.
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