
Liberecký kraj

odvětví| školsh/i Přiloha ó- 1

čislo organizace

Přehled nákladú a VýnosŮ Příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok2021 - úprava

Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace

sestavil]

ředitel organizaceI

vedouci odboru kú Lk

Ing. Tomáš Kysilka

lng, Tomáš Kysilka

lng, Jiřina Princová

dne',4.11.2021

dne,, 4,11 .2021

dne| 16.11,2021

ď§

ffi
§=§ $*1rY

# §.a;-
x§n;8 *Y $i

'*"§ 
"š§'/,,. 'Vi §,§.

loaoi" ff,Z 
'"'"*

*"( rr,.--1=--=-
o'o'o'rí/z./U



Liberecký kraj

odvětvl; školstvl

rozpočet sesbVilI lng, Tomáš Kysilka

ředitel organizace: lng. Tomáš Kysjlka

vedoucl odbolu KÚ LK: lng. Jjřina PrincoVá

Plll0ha č. 2

člslo oíg.

BlLANcE FINANěNÍoH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKoVÉ oRGANlzAcE NA RoK 2021 -úprava

Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace

aĚžHÝ nozpoěer VKč nezEnvllí poH o

FoND lNVEsTlc

rouo ooNĚtt

dne| 4,11,202í

dne: 4.11.2021

dne: 16,1 í,2021

podpis:

podpisj

podpis:

/,' /)
ŤY}-.--.z-_-.-__

/r,
k,#

šr<oflmr stateř< Fn ýdlant,
příspěvková orga nizace

Zámecká 4OO5,464 01 Frýdlant- lČo: ogsots zt, olČ: CZog86I52I

1 /Iastnlvýnosyabžby m
2 1einvestičnl piíspéVek z rozpoótu klaje 3 934 69í
3 ,leinves!dohce 

ze stro!počtu, st,íondů, EU
4

5

]oužitl rezeNnlho íondu
]oužitl fondU odř]ěn

6 použitl íoř]du investic (opravy)
7 )stařIl Výnosy

B ,/íNosY cELKEM
4 034 69í

9

10

provoznl náklady hrazené od zlIzvatele
mzdové náklady

3 5í7 00{

11 náklady píojektů

1 )sbt]l pIovoznl nákladv
1 00 00(

)dpisy dlouhodobého majeí(u
14 )dvod z činnosti organjzace do rožpočtu zřizovatele

15 NAKLADY CELKEM 4 034 69i

1t ,ríslgoex !osrooaŘeltí

37 PocATEčNi STAV FoNDU K 1.1.

Z toho (řádek 38 až 4o);

laňoVá úspora z minulého roku

1espotřebované dotace z rozpočtu EU a mez,smluV
4o )eněžní dary- účelové

41
,tlPdlll llllaílcnlcn prosúeoKu íondu z mlnulých let
projekty) - nekrytý íond

42 ]enéžnl dary - účelové

43 ]eněžnl dary neúčeloVé

44 zlepšený Výsledek hospodařeni
45 o§tatnl fuorba

46 TVORBA FONDU

.ihrada Zhoršeného výsledku hospodaienl
48

'hrada 
sankcl

49 )osllenl fondu investic
50 dalšl lozvoj činnostj oIganizace

aerpánl daíů účelových

sociálnl a zdravotnl pojištěnl při použitl fondu odmén,
FKsP, zák.pojištěnl

53 :erpánl daňoVé úspory

54

c a § ove p le Kl e n utl d o c a s n é h o né§ru lád[ň-éŽTdfr 6Šý?--
náklady

a msz;
smlW

56 ĎERPÁNÍ FONDU

57 (oNEčNÝ §TAV FoNDU K 31.1 2,

58

qUld§ílc pouZl(l rinancnlcn prostredl(u íondu bézčérpáiT-
íondu (projekty)

:!l lJlsPoNlBlLNl zUSTATEK FoNDU

17 PocATEcNl STAV FoNDU K 1.,í.
1 toho invesťčnl dotace z minUlých let
19 toho inVesqčnl dary

20

21

r'e Výši odpisů dlouhodobého máietkll 96 91
lvestičnl dotace z íozpočtu zřizovatele 2 007 04!
nvestjčnl pilspěvky zesÉt lozpočfu, sÉt fondů

23

24 penéžnl dary a přlsp9vr<y oa;inycrsro;eitď

25
levystvynosúzp@
)lganižace

26 ]řevody z íezeNnlho fondu
)sbt)l voíba

VORBA FONDU CELKEM 2 103 95l

30

9ořlzenl dlouhodobého maiétku

-

,ekonsEukce 
a modeínlzace 2 a07 a4|

3í )dvod do rozpočtu zřizovatele - offi a investice
odvod do íozpočfu zřizovate|e - odpisv nem,maletku 1 33(

33 0pravy a údržba neinvesJičnl povahy
sa l,
----+

=E!r_!9už,!__35 aERPÁNÍ FONDU CELKEM 2 008 37l

FoNDU K 31.1 2,

I

60 JocATEcNl STAV F9NDU K í.í,

61 přiděl z Výsledku hospodaření
62 rVORBA FONDU

63 )ouzlrl íondu na mzdoVé náklady
64 oshtnl použiť íondu
65 CERPANl FONDU

{oNECNY STAV FoNDU K 3í.12.66

óoA ool

I



Liberecký kraj

odvětví: školství

UKAZATELŮ x Rozpočru oRoRtrtlzAcE NA
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Příloha č. 3

číslo org, 1497

ROK 202í - úprava
soUsTAVA

Št<otní statek Fryidlant, příspěvková organizace

závazné ukazatele
Kč

1 neinvesiiční nří<něrrolz

2

,. -_-,-,,. řiivřvÝvl\.lq vwv|ĚY vIvullUUUUeíln malFIkll kř2ló

neInvestlcnl niisnó\/Ak ^_
9 69i

vl uql ll4que
toho: 

-

1 330 00(

3

limit vÝrlaiťr ná h^hňětěhí4 480 00t

5 početzaměstn.ffi 10 00c

o imit prostředků na platy l podíl mimoiárirnEhlÓE6]á]i
8

300 00(

7 použití orostředt<ů íhn

B PouŽití prostředků fonduli-uo"ti.
9 ooužití orosířeaků fnnrlr

,1 0

-

použití fonduiffi vvy lllq|cleN

-

1la
11b

rap, v tz u+ - mlmor. tnvestiční příspěvek na projektovou dokumentaci obiektu a 1 180 00c

12a

12b

827 04(
'\qP' ý lZ va - lllllllot. nelnVeSIlCnl PriSPěVek Dd odstranění harrarii ctarlrr rlnrtnrl^l,,
kap,912O+-mimffi 2 500 00(

lJ
:,,-,...-,,,,-Ý\|vlllpllop-vg^|ldTu-uust[anenlnavarlJ,StavuVodOVodL

vr91gqE^,,ropuu 95 00(

Dílčí ukazatele = účelové dotace součástí

21 odvod z činnosti n17A^é
vKč

22 OdVOd z fondtt intrpclin ^ř^áhi,ó^^ ^J^!^,, ____,

23 OdVOd z fondtt invpsíin 
^fd^^i,a^6

1 33(
,.-- .... -,..- -,v-lll-qvE - vPlqvy d lí|VesIlce

odvod oříimťr z nrnrlaia r.nřín xra^;I*,.\ Jl^..|_, l , .l: ř,,--rv \yl lP.Plvllqjlllu/ uluutloQoDeno svereneho majetku

Věcné ukazatele (*)

ukazatele sestavil: lng, Tomáš Kysilka

ředitel organizace: lng, Tomáš Kysilka

vedoucí odboru KÚ LK: lng. Jiřina Princová

dne: 4.11 .2021

dne: 4.11 .2021

dne,. 16.11,2021

z ŠkÓ$rrl_pt6tek Fnýdla rr1

příspěvková orga nizace
Zásnqcká 4OO5, 464 01 Frýdlar
lCO: 0986],521, DlC: CZO9B6].5!

podpis:

'r- 
f2_4.
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Liberecký kraj

odvětví; školství
Příloha č. 6

óíslo org.

RozpočET pŘítvlÝcn ruÁxmoů NA RoK 2021 -úprava
Kapitola rozpoětu 91 6 04

Školní statek Fryidlant, příspěvková organizace

1497

ŠNolní §tat€k Fnýdlan{
příspěvková organizaee

Zámecká 4005,464 01 Frýdlar
lČo : oýF6752L, Dl Č: CZ0986152

,/XŤ>u ( 
-

rozpočet sestavil:

ředitel organizace:

vedoucí odboru KÚ LK:

lng. Tomáš Kysilka

lng. Tomáš KysiIka

lng, Jiřina Princová

dne,, 4.11,2021

dne: 4,11,2021

dne: 16.1 1 .2Q21

lčo: oýpats

*o"",r[)-
poapid 

rK,T
podpis: ,

1lYJ

Rozpočet prostředkú z MŠMT celkem
1 Platy

,,2 Ostatní platby za provedenou práci
.J Mzdovéprostředkycelkeryl rs= l -z

ř.4 Odvody 33,8 oÁ - sociální a zdravotní pojištění
ř,5 aKsP 2ok

ř,6 Ostat!í neinvestiční náklady přímé
,.7 RozpoČetcelkem ř.7 =3+ 4+ 5 + 6



Liberecký kfa]

odvělvi: školství
Příloha č, 7

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace V hlavní činnosti 
ČÍslo org'

návrh střednědobého výhledu pro období 2022 -2023 - úprava

Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace

sestavil:

ředitel organizace;

Vedoucí odboru KÚ LK:

lng, Tomáš Kysilka

lng, Tomáš Kysilka

lng. Jiřina Píjncová

dne: 4.1'|.2021

dne, 4.11,2021

dne| 16.11,2021

.-€-

,-----


