Příloha č. 23 Směrnice 158

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace
za rok 2021
č.j.“ 0049/2022/MSSMB
UID: MSSMBSLx8m

1) Základní údaje o organizaci
Název: Mateřská škola Mladá Boleslav,příspěvková organizace
Sídlo:Šmilovského 543, 293 01 Mladá Boleslav
IČ:70838143
Číslo organizace (dle SK):10712
Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:
- Doplňkovou činnost neprovozujeme

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2021
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 14
Z toho:
- kmenových zaměstnanců: 12
- externích zaměstnanců: 0
b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 11,48
c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 32 806,00 Kč
d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 35 017,00 Kč
- k navýšení došlo díky dlouhodobých prac.neschopnosí a OČR.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021
a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2021
Z celkového rozboru hospodaření, kdy jsme nasčítali výnosy a náklady, vyplývá, že mateřská
škola, v roce 2021, čerpala finanční prostředky tak, že jsme skončili s docela velkým
hospodářským výsledkem. Je to hlavně proto, že nám byl výrazně navýšen rozpočet na provoz
a že nám Statutární město Ml.Boleslav poskytlo příspěvek na neinvestiční výdaje ve výši
173,00 Kč.
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b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2021
- téměř všechny závazné ukazatele byly plněny na 100%, pouze přímé ONIV byly zvýšeny o 6
tisíc – ušetřené peníze na sociálním a zdravotním pojištění.. Peníze byly použity na zakoupení
uč.pomůcek a hraček

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2021
- navýšení bylo minimální, spíše došlo ke snížení, které bylo z důvodu plánované vyšší částky
(na základě přiděleného rozpočtu na provoz)
-

viz. odstavec výše

-

u oprav se většinou jednalo o běžné opravy malého rozsahu (instalatérské práce, opravy
elektroniky,…)

-

nakupovali jsme stolečky a židličky do tříd – hrazeno z rezervního fondu (toto byl plánovaný
nákup)

-

Zpráva o hospodaření za rok 2020 byla Radou schválena bez připomínek

d) Komentář k pohledávkám
Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): 0
Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): 0
Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): 0

4) Výsledky kontrol
a) Vnější kontroly
V roce 2021 žádné kontroly nebyly.

b) Vnitřní kontroly
Kontrolní systém je nastaven funkčně. V roce 2021 byly pro vedeny níže uvedené kontroly
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Kdo kontrolu
v rámci PO
vykonával

Zaměření kontroly

Čtvrtletně

Datum vykonání
kontroly

Zjištěné
nedostatky

řed + ved.SˇJ

Kontrola evidence
FA + dodržování
doby splatnosti

čtvrtletně

žádné

řed. + ved.ŠJ

Dodržování
rozpočtových
pravidel

čtvrtletně

žádné

----

řed. + 2 pí.uč.

Pokladní hotovost +
příjmové a výdajové
doklady

čtvrtletně

V měsicí 12/2021
byla zjištěna malá
chyba v pokladně

Chyba ihned
opravena

Zástupkyně + 2
pí.uč. za přítomnosti
ředitelky

Inventarizace

pololetně

31/3/2021
30/6 2021
30/9 2021
21/12 2021
31/3/2021
30/6 2021
30/9 2021
21/12 2021
31/3/2021
30/6 2021
30/9 2021
31/12 2021
30/6 2021
20/12 2021

Opatření
k odstranění
zjištěných
nedostatků
---

žádné

---

Datum:14.02.2022

Zpracoval:Jiřina Macháčová
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Schválil:Jiřina Macháčová

