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A. Část textová 

 

Úvod 

 
Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO 46254331, jejím 
zřizovatelem je od 1.7.2001 Zlínský kraj. 
Od roku 2016 je Základní umělecká škola Bojkovice zařazena do dílčího konsolidačního 
celku státu. 
Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který 
ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st. 1299 – 
zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech 2009 – 2010 proběhla plánovaná roční 
rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. 
Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy 
Základní umělecké školy Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a 
zároveň provádění doplňkové činnosti. 
 
Ředitelkou Základní umělecké školy Bojkovice je od 1.7.2004 Bc. Eva Regináčová, e-mail:  
reditelna.zusbojkovice@email.cz, telefon: 575 570 863, mobilní telefon školy: 731 507 354. 
 
Základní umělecká škola poskytovala v roce 2016 základy vzdělávání v oboru hudebním,  
výtvarném, dramatickém a tanečním.  
Od roku 1999 je zřízeno odloučené pracoviště školy – pobočka ve Starém Hrozenkově,  
s výukou hudebního oboru.  
 
Od školního roku 2014/2015 je v Základní umělecké škole Bojkovice plně naplněna 
kapacita školy. Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje celkem 355 žáků. Z toho 
v hudebním oboru individuálním je 205 žáků, kolektivní výuku hudebního oboru navštěvují 
3 žáci, výtvarný  obor 95 žáků, literárně-dramatický obor 15 žáků a taneční  
obor 37 žáků. 
Celkový průměrný přepočtený stav pracovníků v hlavní i doplňkové činnosti v roce 2016 je 
12,081. Z toho průměrný přepočtený stav pedagogických pracovníků v hlavní činnosti je 
10,781, průměrný přepočtený stav provozních pracovníků v hlavní činnosti je 1,25 a v 
doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:reditelna.zusbojkovice@email.cz


4 

 
 
 

I. Ekonomická část 
 

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

 
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2016 
                                                                                                                                            v Kč 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 
Platy 3  530 739,00 3 703 603,00 
Ostatní osobní náklady 268 220,00 225 490,00 
ONIV přímé 1 344 609,00 1 406 447,00 
ONIV provozní 863 000,00 993 000,00 

NIV ostatní 0,00 0,00 

Celkem 6 006 568,00 6 328 540,00 
 
 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 0,00 0,00 
dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 
dotace v rámci ROP 0,00 0,00 

dotace ze státních fondů 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 

Odvod z investičního fondu: 863 000,00 863 000,00 
 

 
Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2015 byl usnesením č. j. 0596/Z19/15  
schválený první rozpis rozpočtu příspěvků na provoz příspěvkových organizací a odvody z fondů 
investic na rok 2016 pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem. Pro Základní uměleckou 
školu Bojkovice byl schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 863 000,00, současně  
s odvodem z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 863 000,00, v termínu do  
24.10.2016 
Uvedené finanční prostředky byly odeslány 17. 10. 2016, ČS 85 ve výši Kč 863 000,00  na účet 
Zlínského kraje č. 2786182/0800.  
 

Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0317/R08/16 ze dne 25. dubna 2016 byl schválený Plán 
tvorby a použití investičního fondu roku 2016.  
 

Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0951/R23/16 ze dne 28. 11. 2016 bylo schváleno navýšení 
příspěvku na provoz Základní umělecké škole Bojkovice na rok 2016 o Kč 130 000,00 na  
pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT.  
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Závazné ukazatele rozpočtu byly Základní umělecké škole Bojkovice předány 15. dubna 2016.  
V průběhu roku 2016 došlo ke čtyřem úpravám závazných ukazatelů rozpočtu: 
                       
    1./  úprava č. 1 z 10. října 2016 
          zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu celkem o Kč 12 371,00.  
          Z toho na základě změny struktury výkonů k 20.9.2019 byly zvýšeny prostředky na platy ve výši  
          Kč 8 657,00 a související přímé ONIV ve výši Kč 3 073,00 a  
          na základě žádosti Základní umělecké školy Bojkovice ze září 2016 o převedení prostředků ze  
          závazných ukazatelů OON do závazných ukazatelů platy ve výši Kč 42 730,00 byly prostředky na   
          platy v této výši zvýšeny, zvýšeny byly související přímé ONIV ve výši 641,00 a závazné ukazatele  
          OON byly sníženy o Kč 42 730,00.  
          Přesuny mezi uvedenými závaznými ukazateli byly požadovány z důvodu  změn složení pracovních 
          poměrů a dohod o pracovní činnosti u pedagogických pracovníků školy. 
                
   2./  úprava č. 2 z 23. listopadu 2016 
          zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu – přímých ONIV o Kč 15 000,00 
           
    3./  úprava č. 3 z 15. prosince 2016 
          zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu o účelové prostředky UZ 33052 v celkové částce  
          Kč 164 601,00.    
          Z toho prostředky na platy ve výši Kč 121 477,00 a související přímé ONIV ve výši Kč 43 124,00. 
          Zároveň byly navýšeny provozní prostředky o Kč 130 000,00 na pořízení zařízení a vybavení  
          v oblasti IT. 
  
    4./  úprava č. 4 z 31. prosince 2016 
          úprava závazného ukazatele limitu počtu zaměstnanců v souvislosti s vykázanou skutečností 
          roku 2016 uvedenou ve výkaze P1-04 
 
 

      Na základě Rozhodnutí č. 27288-13/2016-1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  
      České republiky na rok 2016 v rámci programu:  Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, 
      čj. MSMT-26120/2016-1 obdržela Základní umělecká škola Bojkovice v rámci rozpisu       
      závazných ukazatelů rozpočtu účelovou dotaci UZ 33052 ve výši Kč 164 601,00.  
      Z toho: 
      platy                                  Kč   121 477,00 
      zákonné odvody                Kč     41 302,00 
      FKSP                                  Kč       1 822,00 
      Lhůta použití dotace:   1.9. – 31. 12. 2016    
 
 

      Jiné dotace v roce 2016 Základní umělecká škola Bojkovice neobdržela. 
 
      Základní umělecká škola Bojkovice dodržela stanovené závazné ukazatele rozpočtu roku 2016.  
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2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti 

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

             tab. č. 2a - Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti 

           Celkové skutečné náklady hlavní činnosti roku 2016:  Kč 7 193 374,36   
     z toho:               UZ  33353      Kč 5 170 939,00 
                               UZ  33052      Kč    164 601,00 
                               UZ      999      Kč    993 000,00 
                               UZ      666      Kč    739 043,03 
                               UZ      333      Kč      84 796,51 
                               UZ      403      Kč      17 640,36 
                               UZ      413      Kč      19 607,03 
                               UZ      414      Kč        3 747,43    
    
 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31.12.2016 byly čerpány ve výši 100,09 %.    
 Nákladové položky s UZ 33353, UZ 33052 a UZ 999 jsou čerpány ve výši 100%.  
                        

Při porovnání plánu a skutečnosti jednotlivých nákladových druhů dochází u některých položek 

k nárůstu nebo k nedočerpání plánované výše a přesunu mezi jednotlivými nákladovými 
položkami. Rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady vznikají v důsledku řešení   
aktuálního provozního a organizačního zabezpečení chodu školy. V roce 2016 nedošlo celkově 
k velkým rozdílům mezi náklady skutečnými a plánovanými.  
Jedním z případů, kdy došlo k přesunutí plánovaných prostředků na jinou nákladovou položku, 
je úspora v nákladové položce na údržby programů a hlavně úspora v nákladové položce na 
energie z  důvodu příznivých klimatických podmínek. Tyto nevyčerpané finanční prostředky 
byly použity na zhotovení žaluzie do učebny výtvarného oboru  (fa č. výp. 137 – Kč 26 737,00) 
a s ním související instalaci přívodu pohonu žaluzie (fa č. výp. 138 – Kč 4 250,00) - technické 
zhodnocení budovy, čímž došlo ke zlepšení podmínek výuky – zastínění přímého slunečního 
svitu..  
Podle plánu probíhá v Základní umělecké škole postupně obměna vybavení učeben školy novým 
nábytkem, který nahrazuje nábytek z původních prostor školy pořízený před 25 a více lety a  
neustálá obnova a doplňování hudebních nástrojů. 
 
5011 – platy - v měsíci prosinci 2016 byly čerpány vlastní prostředky ve výši Kč 5 087,00 na  
            dokrytí nákladů na platy pedagogických pracovníků ( vnitřní doklad č. 400012 ) 
 
5021 – ostatní platby za provedenou práci – uvedená položka odpovídá nákladům plánovaným. 
            Kč 20,00 bylo čerpáno z vlastních prostředků na dokrytí nákladů dohody o provedení 
            práce pro provozního pracovníka – zástup za nemoc ve 4. čtvrtletí 2016    
   
503. – sociální a zdravotní pojištění – výše souvisí s výši dohod o pracovní činnosti a provedené 
           práci 
 
5038 – povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem – odpovídá nákladům plánovaným, v roce 
            2016 je částečně proúčtováno z přímých ONIV – UZ 33 353.   
                



7 

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – učební pomůcky byly pořízeny v celkové hodnotě 
            Kč 174 733,99.  
            Základní umělecká škola Bojkovice v rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů č. 3 
            z 15. prosince 2016 obdržela prostředky na pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT  
            v hodnotě Kč 130 000,00. Z těchto prostředků byly do učebny hudební nauky pořízeny  
            interaktivní tabule SMART Board (fa č. výp. 145), datový projektor NEC ( fa č. výp. 146) a  
            notebook HP s příslušenstvím ( fa č. výp. 147).  

      Z přímých ONIV, které Základní umělecká škola Bojkovice obdržela v rámci úpravy  
      rozpočtu závazných ukazatelů č. 2 z 23. listopadu 2016 byl pořízen dechový hudební  
      nástroj Baryton horn (fa č. výp. 155). 
      Do hudebního oboru byly z prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
      hospodaření podle plánu tvorby a užití rezervního fondu roku 2016 – účet 413 pořízeny 
      hudební nástroje - do oddělení dechových nástrojů byl zakoupený altový saxofon zn.  
      Clarina (fa č. výp. 43, VD 42 z 4/2016 Kč 17 690,00), ke klávesám byl zakoupený pedál  
      Sustain (fa č. výp. 105, VD 126 z 10/2016 Kč 9 922,00).  
      Z vlastních prostředků byly do hudebního oboru zakoupeny trumpeta Thomann kornet 
      (fa č. výp. 16), ladička pro bicí nástroje (fa č. 29), obal na klávesy (fa č. výp. 136) a   
      2 ks pouzder na housle 1/2(fa č. výp. 149).   

   
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pro doplnění funkční vybavenosti sálku školy byly  
            v roce 2016 zakoupeny dva kusy divadelních  reflektorů a bezdrátový mikrofon (fa č. výp. 9 
             – Kč 29 403,00).  

       V roce 2016 byl pořízený nový nábytek do učebny hudebního oboru  č. 20 pro výuku hry  
       na bicí, kytary a kapel školy (fa č. výp. 118 – Kč 18 300,00). Dále byla novým nábytkem  
       vybavena třída č . 1 pro výuku tanečního oboru a do dvou tříd hudebního oboru, které  
       slouží pro výuku hry na klavír a housle č. 16 a 17 byly dodělány drobné skříňky ( fa č.  
       výp. 123 – Kč 24 500,00).   
       Na nábytek do třídy č. 1 a č. 16 byly čerpány prostředky z rezervního fondu tvořeného ze  
       zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a užití rezervního fondu – účet 413  
       na rok 2016 na další rozvoj činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2014) VD 144  
       z 11/2016 ve výši Kč 19 607,03. 

             Pro usnadnění provádění úklidových prací ve škole byl zakoupený vysavač (fa č. 58 –  
             Kč 4 839,00) a pro údržbu travnatých ploch kolem školy křovinořez HECHT (P 70, 17.6.2016 –  
             Kč 2 490,00), na který byly čerpány prostředky z účelově neurčeného finančního daru od  
             Obce Rudice z 18.2.2016, ČS 18. 
             V roce 2016 musely být ve škole nahrazeny nefunkční telefonní přístroje, zakoupený  
            nový modem (fa  č.  č. 117- Kč 7 359,00) a přenosný disk do ředitelny školy (fa č. 135 –  
            Kč 2 015,86). 

    
5136 – knihy - noty a knihy pro výuku do hudebního oboru  
            
513. –  ostatní nákup materiálu – skutečné náklady na materiál v roce 2015 jsou nepatrně vyšší. 
            Tato položka zahrnuje materiálové náklady na kancelářské potřeby, úklid a hygienu, 
            tiskopisy pro výuku, materiál na prezentaci akcí pořádných školou, materiál na údržbu, 
            publikace a knihy související s provozem školy, barvy do tiskáren a kopírovacích strojů. 
            Od roku 2010 se v této položce promítají náklady na materiál pro výuku - především  
            materiál do výtvarného oboru, které tvoří skoro třetinu této položky. 
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energie 
515.     nákup vody, paliv, energie  - celkové skutečné náklady na energie  byly v roce 2016  
            nižší oproti nákladům předpokládaným. Tato skutečnost, stejně jako v letech  
            předchozím, vychází především z velmi příznivých klimatických podmínek roku 2016. 
            Úspora nákladů z této nákladové položky byla použita na pokrytí nákladů na zhotovení  
            žaluzie do učebny výtvarného oboru – technické zhodnocení budovy, čímž došlo ke  
            zlepšení podmínek výuky – zastínění přímého slunečního svitu.  
            Náklady na energie jsou účtovány podle jednotlivých druhů –  náklady na elektrickou  
            energii jsou fakturovány měsíčně , plyn ročně a vodné pololetně. 
            Pro zachycení skutečnosti nákladů na energie používáme čtvrtletně dohadné položky.  
    
          
služby  
 5161 – služby pošt – náklady na služby pošt odpovídají nákladům plánovaným     
                
 5162 – služby telekomunikací – náklady na telefony a internet v roce 2016 odpovídají  
             nákladům plánovaným 
 5163 – služby peněžních ústavů – výše nákladů na poplatky souvisí s výší položek aktuálního  
             ceníku České spořitelny.   
 
 5166 - konzultační a poradenské služby – kontrolní a poradenská služba v oblasti požární 
             ochrany – náklady na uvedené služby jsou nepatrně nižší než byly náklady  
             rozpočtované.  
              
 5167 – služby školení a vzdělávání – tato nákladová položka je v celkové částce v roce 2016  
             vyšší než byly náklady plánované, zároveň nebyly čerpány prostředky na školení  
             provozních pracovníků. Na dokrytí zvýšených nákladů na školení byly přesunuty  
             uspořené prostředky z nákladové položky – 5169 – ostatní služby.   
             Pedagogičtí pracovníci absolvovali v roce 2016 následující semináře:  
             vyučující pěveckého oboru seminář  Pěvecké soboty v období měsíců ledna až června  
             2016, vyučující tanečního oboru se zúčastnila semináře: Komunikace mezi účastníky  
             vzdělávacího procesu. 
             Ředitelka školy a její statutární zástupkyně se zúčastnily seminářů Komunikace pro  
             vedoucí pracovníky a Kolokvium ředitelů Základních uměleckých škol. 
             Pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář Dovednost pedagoga s interaktivní tabulí  
             Smart Board.  
 
 5168 – služby zpracování dat – náklady na zpracování mzdové agendy odpovídají nákladům      
              plánovaným.  
                                                                 
 5169  – ostatní služby – v roce 2016 jsou nižší oproti nákladům rozpočtovaným.  
              Zahrnují služby zajišťující chod školy – jsou to povinné kontroly a revize zařízení a  
              aktualizace programů a údržba softwarového vybavení školy, které byly v roce 2016  
              oproti rozpočtovaným nákladům nižší. Tyto uspořené finanční prostředky byly použity 
              na zhotovení žaluzie do učebny výtvarného oboru a pokrytí nákladů na školení  
              pedagogických pracovníků.  
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              Současně jsou na této nákladové položce zachyceny náklady na preventivní lékařské  
              prohlídky zaměstnanců. 
                
  opravy a udržování                           
  5171 –  Opravy a udržování –  Základní umělecká škola Bojkovice provedla v průběhu roku 2016 
               úpravy rozpočtu u nákladů na opravy a udržování – celkové skutečné náklady u této  
               nákladové položky z vlastních zdrojů odpovídají nákladům plánovaným – Kč 111 847,98  
               – % plnění roku 2016 je 102,05. 
                Plán oprav a údržby na rok 2016 byl schválený ve výši Kč 63 tisíc, a to Kč 35 tisíc na  
                malování, Kč 13 tisíc na drobné opravy a údržbu a Kč 15 tisíc na opravy hudebních  
                nástrojů. V průběhu roku došlo k několika úpravám Plánu oprav a údržby, které  
                reagovaly na aktuální provozní situaci školy – opravy osvětlení sálu a ovládání  
                venkovního osvětlení (fa č. výp. 30 – Kč 23 900,00) a oprava impregnace omítky tří stěn  
                budovy školy (fa č. výp. 116 – Kč 24 682,00). Celkový Plán oprav a údržby po úpravách  
                je ve výši Kč 109,6 tisíc, z toho Kč 55 tisíc na opravy nemovitého majetku a Kč 54,6 na  
                opravy movitého majetku.  
                Podle původního plánu bylo provedeno malování pódia, vestibulu a šaten (fa č. výp. –  
                Kč 21 260,00).  
                Z drobných oprav provozního charakteru, které proběhly v roce 2016, jde například o 
                opravu hasících přístrojů (fa č. výp. 3 – Kč 302,50), opravu zařízení EPS – hlásič  
                (fa č. výp. 18 – Kč 1 404,00), opravu výtahu (fa č. výp. 42 – Kč 3 496,90, opravu kotle 
                (fa č. výp. 57 – Kč 3 254,00, opravu parket v sále – nové olejování (fa č. výp. 93 –  
                Kč 7 986,00), opravu osvětlení a regulátoru (fa č. výp. 104 – Kč 8 380,00), opravu  
                prostorového čidla ve vestibulu (fa č. 125 – Kč 1 193,10), opravu monitoru do kanceláře  
                – zástupce ředitele (fa č. výp. 133 – Kč 1 560,98) a opravy kolejnice předělovací rampy  
                v sále školy (fa č. výp. 150 – Kč 1 028,50). 
 
                V rámci plánovaných oprav a údržby hudebních nástrojů byl opraven saxofon (fa č. výp.27)  
                Kč 9 000,00 a provedeny drobné opravy příčných  fléten (P 39, 18.3.2016 – Kč 350,00 a fa  
                č. výp. 132 – Kč 1 800,00) a kontrabasu (fa č. výp. 68 – Kč 850,00).  
                V průběhu roku došlo k ladění klavírů a pianin (fa č. výp. 31 - Kč 700,00, fa č. výp. 113 –  
                Kč 700,00). 
    
 
   programové vybavení   
   5172     tato nákladová položka nebyla rozpočtována, byly zde čerpány prostředky, které Základní  
                umělecká škola Bojkovice obdržela na pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT. Faktura za 
                nákup programů Sibelius ( fa č. výp. 151) byla částečně dokryta z vlastních příjmů.   
          
 
   cestovné 
   5173 –  tato nákladová položka je v celkové částce nižší oproti nákladům plánovaným, zejména  
                u cestovného z provozních prostředků 
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   ostatní nákupy 
    5179 – v této nákladové položce  roku 2016 se stejně jako v předchozích letech promítají  
                pravidelně se opakující náklady související s provozem školy – např. nutná ostraha  
                budovy školy, svoz  odpadu, prodloužení domény školy apod. i náklady jednorázové,  
                a to například mytí běžně nepřístupných oken školy, zhotovení razítek, čištění  
                koberců, ověření podpisů apod.              
                Zároveň se v této položce zachycují běžné náklady související s činností zařízení, 
                např. náklady na ozvučení a osvětlení koncertů, vyvolání fotografií nebo rámování  
                tabla daného školního roku.     
 
   odpisy majetku 
   9551 –  skutečné odpisy roku 2016 v hlavní činnosti odpovídají odpisům plánovaným, odpisy 
                z činnosti doplňkové jsou oproti rozpočtovaným odpisům nepatrně nižší, a to proto,   
                že výše odpisů z doplňkové činnosti souvisí s výši tržeb za nájemné v doplňkové čin- 
                nosti ve sledovaném období.  
                Na část odpisů jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši  
                Kč 863 000,00. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy 
                souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem. 
                Zbývající část odpisů samostatných movitých věcí je hrazena z vlastních prostředků,  
                s rozdělením do hlavní a doplňkové činnosti. 
                Od 1.1.2013 účtuje Základní umělecká škola Bojkovice o časovém rozlišení investič-   
                ních transferů podle metodických pokynů zřizovatele v návaznosti na ČSÚ 703  
                Transfery a ČSÚ 708 Odpisování dlouhodobého majetku.   
                Jedná se o: promítací plátno v hodnotě Kč 104 000,00 – ič. 1034  
                                   videoprojektor   v hodnotě Kč    94 000,00 – ič. 1035 do sálku školy a  
                technické zhodnocení budovy ZUŠ – lávka pro osvětlovače, rovněž v sále školy  
                v hodnotě Kč 58 tisíc, které byly plně pořízeny z účelově určeného finančního daru  
                od České spořitelny (Kč 250 tisíc) a SYNOT TIP Uherské Hradiště (Kč 6 tisíc) v prosinci  
                roku 2010. Na základě schváleného převodu zřizovatelem byly finanční prostředky 
                v roce 2010 převedeny z rezervního do investičního fondu.  
                K 31.12.2012 byly proúčtovány investiční transfery a časová rozlišení investičních  
                transferů (VD 168,169,170 a 171 z prosince 2012) k výše uvedenému dlouhodobému 
                hmotnému majetku. 
                Náklady na odpisy u výše uvedeného DHM – videoprojektor a promítací plátno jsou  
                v plné výši výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány  
                s účelovým znakem UZ 403,  u budovy školy jsou z nákladů na odpisy vyčleněny  
                náklady odpisů, které jsou výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu 
                se samostatným účtováním s UZ 403 (technické zhodnocení budovy – lávka pro  
                osvětlovače).            
    
                Od září 2014 používá ZUŠ Bojkovice pro výpočet a zpracování odpisů program 
                Evidence majetku firmy Gordic Uherské Hradiště.  
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b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti  

      tab. č. 2b – Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti 

 

      Celkové skutečné výnosy hlavní činnosti roku 2016: Kč 7 193 374,36   
      z toho:              UZ  33353      Kč 5 170 939,00 
                               UZ  33052      Kč    164 601,00 
                               UZ      999      Kč    993 000,00 
                               UZ      663      Kč    791 900,00 
                               UZ      666      Kč        4 327,54 
                               UZ      403      Kč      17 640,36 
                               UZ      413      Kč      47 219,03    
                               UZ      414      Kč        3 747,43    
 
   Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti k 31.12.2016 byly plněny ve výši 100,09 %, 
   výnosové položky s UZ 33353, UZ 33052 a UZ 999 jsou plněny ve výši 100%.  
                     

    Příjmy z vlastní činnosti tvoří příspěvky žáků na úhradu nákladů v ZUŠ (tzv. školné) ve  
    výši Kč 791 900,00.  
 
    Nepatrnou částku z vlastních příjmů tvoří úroky, které byly v roce 2016 pouze ve výši  
    Kč 617,54 a dobrovolné vstupné z koncertu Jarní pohlazení (P 47 z 19.4.2016) ve výši  
    Kč 2 610,00. 
    Ostatní akce školy, které se v prostorách školy konaly, byly pořádány pro žáky školy a jejich  
    rodiče bezplatně  
 
    Ostatní výnosy jsou ve výši Kč 1 100,00, jde o proúčtování záloh z nevrácených (VD 175  
    z prosince 2016) a ztracených čipů.  
                               
    Podle plánu tvorby a užití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 
    účet 413 -  byl rezervní fond v roce 2016 čerpán v plánované výši na další rozvoj hlavní  
    činnosti organizace ve výši Kč 47 219,03  (příděl ze zisku roku 2014) na pořízení hudebních  
    nástrojů - do oddělení dechových nástrojů byl zakoupený altový saxofon zn. Clarina  
    (fa č. výp. 43, VD 42 z 4/2016 Kč 17 690,00), ke klávesám byl zakoupený pedál Sustain  
    (fa č. výp. 105, VD 126 z 10/2016 Kč 9 922,00). Dále byl rezervní fond – účet 413 čerpán na  
    vybavení tříd č. 1 a 16 nábytkem (fa č. výp. 123, VD 144 z 11/2016 Kč 19 607,03), tím byla  
    splněna daňová úleva z roku 2014.  
     
    Rezervní fond – finanční dar od Obce Rudice z 18.2.2016, ČS 18 ve výši Kč 4 000,00 byl  
    částečně čerpán na nákup křovinořezu  HECHT ve výši Kč 2 490,00 (P 70 ze 17. 6.2016,  
    VD 68 z 6/2016) a na houslové struny Kč 1 257,43 (fa č. výp. 149, VD 182 z 12/2016)  
 
    Ve výnosové položce s UZ 403 se promítá proúčtování časového rozlišení investičních  
    transferů za rok 2016 v hodnotě Kč 17 640,36. 
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c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

 

                Pro zachycení skutečnosti nákladů a výnosů v jednotlivých čtvrtletích a při uzavírání  
            účetního období používáme dohadné položky. Jedná se o přechodné účty aktiv a pasiv. 
            V roce 2016 jsme v ZUŠ Bojkovice účtovali: 
                   

      účet 381  Náklady příštích období – k 31.12.2016 ve výši  Kč 11 664,55  
                     jedná se o náklady roku 2017 vyfakturované v roce 2016, z toho:  

                           fa č.44 – poplatek programu Gordic na období 1.1.-31.3.2017     Kč     1 497,50 
                                    fa č.77 – aktualizace programu WINPED 1.1.-30.6.2017                  Kč         381,15     
                                    fa č.83 – aktualizace programu Klasifikace na 1-8/2017                 Kč      1 089,00 
                                    fa č.112 – aktualizace programu WinEMA 1.1.-30.11.2017             Kč     2 428,90 
                                    fa č.130 – doména zus.bojkovice 1.1.-10.11.2017                              Kč     1 249,00 
                                    fa č.133 – aktualizace antivir.programu ESET- 2017-2018                Kč    5 019,00 
                     

            
            účet 384 Výnosy příštích období – k 31.12.2016 ve výši      Kč 79 720,00  
                                                           školné na leden 2017 přijaté v roce 2016 
             
             
             účet 389  Dohadné účty pasivní – k 31.12.2016 ve výši        Kč 64 585,00   

                  Jedná se o nevyfakturované dodávky  - náklady roku 2016 vyfakturované    
                  v roce 2017: 
               389 0000      Kč    4 325,00  náklady za telefony a zpracování platů za  12/2016, 
                                                                       kontrola plynové přípojky za rok 2016             

                                     389 0300     Kč    8 000,00   náklady na elektrickou energii 
                                     389 0310     Kč  45 960,00   náklady na plyn 
                                     389 0330     Kč    6 300,00   náklady na vodné 
 
 

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

        tab.č.3 - Základní umělecká škola Bojkovice prováděla doplňkovou činnost v roce 2016  
        na základě živnostenského oprávnění č. 1 ze 4. června 2010  - předmět podnikání: výroba,  
        obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  
        V průběhu celého roku 2016 probíhal nájem nebytových prostor a související služby.  
        Výsledek hospodaření této činnosti za uvedené období je kladný. Náklady z doplňkové 
        činnosti v roce 2016 byly ve výši Kč 45 600,76 a výnosy z doplňkové činnosti v hodnotě 
        Kč 91780,00.  
        Celkový výsledek hospodaření doplňkové činnosti v roce 2016 je Kč 46 179,24,  
        rentabilita nákladů doplňkové činnosti v roce 2016 je 1,01. 
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4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 za hlavní a   
doplňkovou činnost 

 

  tab. č. 4  -  Výsledkem hospodaření Základní umělecké školy Bojkovice za rok 2016  
  v hlavní činnosti je nula, tzn., že náklady i výnosy v hlavní činnosti jsou ve stejné výši.  
  Základní umělecká škola Bojkovice čerpala v prosinci  rezervní fond –  částečně finanční  
  dar  od Obce Rudice, který  byl použitý na dokrytí nákladů na materiál pro výuku do  
  hudebního oboru – houslové struny ( fa č. výp. 149 z 12/2016), čímž vyrovnala náklady a   
  výnosy roku 2016 v hlavní činnosti.    
  V doplňkové činnosti je výsledek hospodaření Kč 46 179,24.  
  Celkový výsledek hospodaření Základní umělecké školy Bojkovice za rok 2016 v hlavní  
  činnosti i doplňkové činnosti je Kč 46 179,24.   

 

         Základní umělecká škola navrhuje v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2016  
         přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 46 179,24 do rezervního fondu.  
  
 

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 

 

        tab. č. 5, 6 - v Základní umělecké škola Bojkovice souhlasí výše vyčerpaných mzdových  
        prostředků k 31.12.2016 se závaznými ukazateli upraveného rozpočtu k 31.12.2016 
           
        Pro rok 2016  byl pro Základní uměleckou školu Bojkovice ve schváleném rozpočtu  
        přepočtený stav zaměstnanců 13,13, v upraveném rozpočtu 12,05. Průměrný přepočtený  
        stav zaměstnanců k 31.12.2016  v hlavní činnosti je 12,031 (výkaz P1-04 k 31.12.2016).  
                 
         V Základní umělecké škole Bojkovice odpovídá v roce 2016 skutečná výše průměrného  
         platu výši předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném  
         rozpočtu – rozdíl je Kč 43,00 (skutečný průměrný plat je o Kč 40,00 vyšší oproti plánovanému  
         průměrnému platu. 
 
         V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje a 
         jiných oborů je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími  
         pracovními úvazky nebo dohodami o pracovní činnosti. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší 
         průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (12,031) a jejich skutečným fyzickým stavem 
         k 31.12.2016 – 19 pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2016 je 18,833).  
         V průběhu roku 2016 byl ukončen jeden pracovní poměr na dobu neurčitou k 30.6.2016. 
    
         Nově byl uzavřen jeden pracovní poměr od září 2016 - pedagog vyučující v hudebním oboru  
         s úvazkem  0,696. V měsíci září byly rovněž  uzavřeny tři dohody o pracovní činnosti pro  
         pedagogické pracovníky -  výuka v hudebním oboru a jedna dohoda o pracovní činnosti v provozní  
         oblasti (topení a údržba).  V průběhu roku byly uzavřeny čtyři dohody o provedení práce – zástup  
         při nemoci provozního pracovníka – ulízečky.  
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         Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,06. 
                                           
         V roce 2016 bylo v Základní umělecké škole Bojkovice procento pracovní neschopnosti 4,38 % za  
         366 kalendářních dnů. Jedná se o 8 pracovních neschopností ( 139 kalendářních dnů nemoci, tj.  
         1343,31 hodin nemoci).             
                               
         V doplňkové činnosti Základní umělecké školy Bojkovice byl za období roku 2016 přepočtený  
         stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 9 453,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické  
         agendy.  
 
 
 

6. Vyhodnocení provedených oprav 

 

        tab. č. 7. Přehled oprav a údržby k 31.12.2016    
        Základní umělecká škola Bojkovice provedla v průběhu roku 2016 úpravy rozpočtu u nákladů  
        na opravy a udržování – celkové skutečné náklady u této nákladové položky z vlastních zdrojů  
        odpovídají nákladům plánovaným – Kč 111 847,98 – % plnění roku 2016 je 102,05. 
        Plán oprav a údržby na rok 2016 byl schválený ve výši Kč 63 tisíc, a to Kč 35 tisíc na malování, 
        Kč 13 tisíc na drobné opravy a údržbu a Kč 15 tisíc na opravy hudebních nástrojů. 
        V průběhu roku došlo k několika úpravám Plánu oprav a údržby, které reagovaly na aktuální  
        provozní situaci školy – opravy osvětlení sálu a ovládání venkovního osvětlení (fa č. výp. 30  

– Kč 23 900,00) a oprava impregnace omítky tří stěn budovy školy (fa č. výp. 116 –  
Kč 24 682,00). Celkový Plán oprav a údržby po úpravách je ve výši Kč 109,6 tisíc, z toho  
Kč 55 tisíc na opravy nemovitého majetku a Kč 54,6 na opravy movitého majetku.  

        Podle původního plánu bylo provedeno malování pódia, vestibulu a šaten (fa č. výp. –  
        Kč 21 260,00).  
        Z drobných oprav provozního charakteru, které proběhly v roce 2016, jde například o opravu 
        hasících přístrojů (fa č. výp. 3 – Kč 302,50), opravu zařízení EPS – hlásič (fa č. výp. 18 –  
        Kč 1 404,00), opravu výtahu (fa č. výp. 42 – Kč 3 496,90, opravu kotle (fa č. výp. 57 –  
        Kč 3 254,00), opravu parket v sále – nové olejování (fa č. výp. 93 – Kč 7 986,00), opravu  
        osvětlení a regulátoru (fa č. výp. 104 – Kč 8 380,00), opravu prostorového čidla ve vestibulu  
        (fa č. 125 – Kč 1 193,10), opravu monitoru do kanceláře  – zástupce ředitele (fa č. výp. 133 –  
        Kč 1 560,98) a opravy kolejnice předělovací rampy v sále školy (fa č. výp. 150 – Kč 1 028,50). 
 
        V rámci plánovaných oprav a údržby hudebních nástrojů byl opraven saxofon (fa č. výp.27)  
        Kč 9 000,00 a provedeny drobné opravy příčných  fléten (P 39, 18.3.2016 – Kč 350,00 a fa  
        č. výp. 132 – Kč 1 800,00) a kontrabasu (fa č. výp. 68 – Kč 850,00).  
        V průběhu roku došlo k ladění klavírů a pianin (fa č. výp. 31 - Kč 700,00, fa č. výp. 113 – Kč 700,00). 
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7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  

 

         tab. č. 8-13  - finanční fondy Základní umělecké školy Bojkovice jsou kryté finančními 
prostředky v plné výši (viz tabulka č. 14), kromě fondu FKSP, kde rozdíl Kč 105,56 tvoří 
nepřevedený zbytek poplatků roku 2016, zbytek nepřevedeného přídělu FKSP a doplatek 
přídělu FKSP z doplňkové činnosti na rok 2016.  

 
 
  411   Fond odměn 

                 Fond odměn nebyl v roce 2016 tvořen ani čerpán.  
  
 
 
  412   FKSP 
           Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2016 tvořen základním přídělem 1,5 %  
           z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ve výši Kč 55 903,90. 
           Čerpán byl na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro  
           zaměstnance v hodnotě Kč 39 000,00.  
 
 
   413   Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření          
            Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2016 tvořený         
            přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého v roce 2015 ve výši  
            Kč 50 447,35 v doplňkové činnosti na základě schválené účetní závěrky a  výsledku  
            hospodaření za rok 2015 spolu s příděly do fondů Radou Zlínského kraje dne  
            25.4.2016, usnesení RZK č. 0315/R08/16.  
            Fond byl v roce 2016 čerpán na základě plánu tvorby a užití rezervního fondu  
            roku 2016 (účet 413) na další rozvoj hlavní činnosti organizace v plánované výši  
            Kč 47 219,03 – příděl ze zisku roku 2014 – na pořízení hudebních nástrojů - do  
            oddělení dechových nástrojů byl zakoupený altový saxofon zn. Clarina (fa č. výp. 43, 
            VD 42 z 4/2016 Kč 17 690,00), ke klávesám byl zakoupený pedál Sustain (fa č. výp. 
            105, VD 126 z 10/2016 Kč 9 922,00). Dále byl rezervní fond – účet 413 čerpán na  
            vybavení tříd č. 1 a 16 nábytkem (fa č. výp. 123, VD 144 z 11/2016 Kč 19 607,03),  
            tím byla splněna daňová úleva z roku 2014.  
 
 
   414  Fond rezervní z ostatních titulů 
           Fond rezervní z ostatních titulů byl v roce 2016 tvořený neúčelovým finančním darem 
           Společnosti BEST TECHNICKÁ Uherský Brod ze dne 26.1.2016, ČS 9 ve výši Kč 10 tisíc   
           a finančním neúčelovým darem od  Obce Rudice  ze dne 18.2.2016, ČS 18 ve výši  
           Kč 4  000,00, který byl čerpán na nákup křovinořezu HECHT ve výši Kč 2 490,00  
           (P 70 ze 17. 6.2016, VD 68 z 6/2016) a na houslové struny Kč 1 257,43 (fa č. výp.  
           149, VD 182 z 12/2016)  
           Dále byl fond rezervní z ostatních titulů v roce 2016 tvořený účelovým finančním  
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           darem na nákup hudebních nástrojů pro kapely školy od Nadace SYNOT Uherské  
           Hradiště ve výši Kč 18 750,00 ze dne 12.9.2016, ČS 75. 
                                       
 
   416  Fond reprodukce majetku  
           Fond reprodukce majetku byl v roce 2016 tvořený odpisy ve výši Kč 893 785,00.             

                 Na odpisy jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši  
                 Kč 863 000,00. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy  
                 souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem po rekonstrukci budovy 
                 školy v roce 2010. 
                 Odpisy samostatných movitých věcí ve výši Kč 30 785,00 jsou hrazeny z vlastních  
                 prostředků, z toho v hlavní činnosti ve výši  Kč 22 204,66 a odpisy v částce  
                 Kč 8 580,34 jsou proúčtovány v doplňkové činnosti.  
                 Náklady na odpisy v hlavní činnosti jsou ve výši Kč 17 640,36 výnosově kryté 
                 z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ 403.            
 
                 Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2015 byl usnesením  
                 č. j.     0596/Z19/15 schválený první rozpis rozpočtu příspěvků na provoz  
                 příspěvkových organizací a odvody z fondů investic na rok 2016 pro školy a školská  
                 zařízení zřizovaná Zlínským krajem. Pro Základní uměleckou školu Bojkovice byl  
                 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 863 000,00, současně s odvodem  
                 z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 863 000,00, v termínu do  
                 24.10.2016 
                 Uvedené finanční prostředky byly odeslány 17. 10. 2016, ČS 85 ve výši Kč 863 tisíc 
                 na účet Zlínského kraje č. 2786182/0800.  
 

                 Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0317/R08/16 ze dne 25. dubna 2016 byl  
                 schválený Plán tvorby a použití investičního fondu roku 2016.  
 

8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost  

 

        tab. č. 14  - finanční fondy Základní umělecké školy Bojkovice jsou kryté finančními   
        prostředky v plné výši (viz tabulka č. 14), kromě fondu FKSP, kde rozdíl Kč 105,56 tvoří  
        nepřevedený zbytek poplatků roku 2016, zbytek nepřevedeného přídělu FKSP a doplatek 
        přídělu FKSP z doplňkové činnosti na rok 2016.  

 
        Limit pokladní hotovosti je stanoven ve Směrnici o hospodaření č. 1/2016 částkou  
        Kč 25 000,00 s výjimkou období výběru školného, které zahrnuje období od 1. června do  
        15. července a období od 1. září do konce měsíci října kalendářního roku pro výběr  
        školného na první pololetí školního roku a období od 15. ledna do konce měsíce února  
        kalendářního roku pro výběr školného na druhé pololetí školního roku. V tuto dobu je  
        limit pokladní hotovosti stanoven ve výši Kč 100 tisíc. Termíny výběru školného jsou  
        stanoveny příkazem ředitelky Základní umělecké školy Bojkovice pro každé období  
        výběru školného.  
        Finanční hotovost v pokladně souhlasí se zůstatkem v pokladní knize k 31.12.2016 –  
        účet 261 Pokladna Kč 8 159,00. 
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9. Stav pohledávek 

 

  tab. č. 15a.   - stav pohledávek tvoří: 
 
                    účet 314  Krátkodobé poskytnuté zálohy - k 31.12.2016 ve výši Kč 106 108,00  
                                     z toho:  záloha na plyn                                           Kč 87 700,00 

                                                  záloha na elektřinu                                   Kč   8 800,00             
                                                  záloha na vodné                                        Kč   9 600,00 
                                                  záloha na publikace UZ                             Kč           8,00  
 
 
                    účet 381  Náklady příštích období – k 31.12.2016 ve výši  Kč 11 664,55  
                            jedná se o náklady roku 2017  vyfakturované v roce 2016 
                    z toho:  

                           fa č.44 – poplatek programu Gordic na období 1.1.-31.3.2017     Kč     1 497,50 
                                    fa č.77 – aktualizace programu WINPED 1.1.-30.6.2017                  Kč         381,15     
                                    fa č.83 – aktualizace programu Klasifikace na 1-8/2017                 Kč      1 089,00 
                                    fa č.112 – aktualizace programu WinEMA 1.1.-30.11.2017             Kč     2 428,90 
                                    fa č.130 – doména zus.bojkovice 1.1.-10.11.2017                              Kč     1 249,00 
                                    fa č.133 – aktualizace antivir.programu ESET- 2017-2018                Kč    5 019,00 
                     
                     

                          účet 377  Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši                Kč    105,56  
                         z toho:  dodatek vyrovnání poplatků účtu FKSP za 12/2016         Kč         28,00                             
                                     nepřevedená část přídělu FKSP z DČ za 2016                      Kč           1,25 
                                     nepřevedený příděl FKSP za 2016                                          Kč          76,31  
 
                       
            Základní umělecká škola Bojkovice nemá pohledávky po lhůtě splatnosti a v roce  
            2016 – tab. č. 15b a v roce 2016 neprováděla  odpis nedobytných pohledávek. 
        
 
 

10.  Stav závazků a jejich finanční krytí 

 

   tab. č. 16  - Základní umělecká škola Bojkovice nemá závazky po lhůtě splatnosti. 
 
       Závazky ve lhůtě splatnosti tvoří zůstatky účtu: 
 
       321  Dodavatelé                                           Kč      23 869,03       fa č. výp. 152-155 
                                            
       324  Krátkodobé přijaté zálohy                  Kč     22 000,00        zálohy na čipy 
 
       331  Zaměstnanci                                         Kč    305 597,00 
 
       336  Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  
                                                                              Kč    122 482,00 
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       337  Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 
                                                                              Kč       51 930,00 
       342  Jiné přímé daně                                    Kč       42 070,00     
                                                                                        viz rekapitulace platů za 12/2016 
 

             384  Výnosy příštích období                        Kč       79 720,00  
                                                           školné na leden 2017 přijaté v roce 2016 
                                 
             389  Dohadné účty pasivní                         Kč        64 585,00   

                      Jedná se o nevyfakturované dodávky  - náklady roku 2016 vyfakturované    
                 v roce 2017: 
               389 0000      Kč    4 325,00   náklady na telefony a zpracování platů za  12/2016    
                                                                       a kontrola plynové přípojky za rok 2016             

                                     389 0300     Kč    8 000,00   náklady na elektrickou energii 
                                     389 0310     Kč  45 960,00   náklady na plyn 
                                     389 0330     Kč    6 300,00   náklady na vodné 

 
               378  Ostatní krátkodobé závazky                Kč         105,56   

                         z toho:  nepřevedená část přídělu FKSP z DČ za 2016             Kč      1,25                           
                                                 dodatek vyrovnání poplatků FKSP za 12/2016            Kč   28,00 
                                                 nepřevedený příděl FKSP                                                   Kč   76,31 
 

 
 

11.  Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

            Základní umělecká škola Bojkovice nemá k 31.12.2016 žádný nedokončený  
         dlouhodobý majetek (účet 041 a 042).   
 
 

12.  Stavy zásob 

 

o Stav zásob (účty tř. 11,12) k 31.12.2016 nemáme 
 

o Stav cenin (účet 263) – k 31.12.2016 nemáme   
 

Při účtování zásob používáme metodu B – průběžně nakupujeme materiál pro 
okamžitou spotřebu.  

 

13.  Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech  

 

            Všechny vybrané účty Výkazu zisku a ztrát vykazovaly k 31.12.2016 nulový zůstatek  
         Jedná se o účty: 541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
                                    542 – Jiné pokuty a penále 
                                    547 –  Manka a škody 
                                    557 –  Náklady z vyřazených  pohledávek  
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14.  Vyhodnocení projektů  

 

          V roce 2016 Základní umělecká škola  Bojkovice neobdržela a nečerpala žádné  
          prostředky z projektů. 
 
 

15.  Přehled investičních záměrů 

 

         Základní umělecká škola Bojkovice nerealizovala v roce 2016 žádnou akci nad Kč 500  
         tisíc. 
 
  

16.  Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace 

 

         tab. č. 18 – přehled výnosů z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů za rok 2016 a  
                            přehled nákladů na krátkodobé a dlouhodobé nájmy za rok 2016 
 
         Základní umělecká škola Bojkovice – neměla v roce 2016 žádný najatý nemovitý  
         majetek  
            
         Základní umělecká škola Bojkovice v roce 2016 pronajímala nemovitý majetek v rámci  
         doplňkové činnosti. Jedná se o pronájem prostor sálu školy s příslušenstvím zájmovému  
         spolku Maják Bojkovice pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost a v této souvislosti  
         se rovněž pronajímá bar ve vestibulu pro zabezpečení občerstvení při kulturních akcích.  
         Učebnu a rovněž sál školy pronajímala Základní umělecká škola Bojkovice pro zkoušky  
         zájmových spolků v rámci zájmové činnosti a pořádání kurzů – Světlovánek Bojkovice, 
         Notabene Bojkovice, Maják Bojkovice. Dále byl pronajímán k  soukromým akcím sál  
         školy s vestibulem. 
 
 
 
 

17.  Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky  

        tab. č. 19  –  V roce 2016 v Základní umělecké škole Bojkovice proběhla následující     
                            kontrola: 
 
        Česká školní inspekce Zlínský inspektorát provedl šetření stížnosti na právnickou osobu   
        Základní umělecká škola dne 15.11.2016. Šetření stížnosti vycházelo zejména ze  
        skutečností uvedených ve stížnosti a opíralo se o zjištění v průběhu šetření ve škole, o  
        vyjádření ředitelky, hospitační činnost, vyjádření učitele a o kontrolu příslušné  
        dokumentace. 
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        Česká školní inspekce předala výsledky šetření stížnosti odboru školství, mládeže a  
        sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. 
        Závěr inspekční činnosti: V rámci svého šetření Česká školní inspekce konstatovala  
        důvodnost v případě bodu, který se týkal užívání nevhodných a vulgárních výrazů ze  
        strany učitele při schůzce s žáky konané dne 24. října 2016. Odbor školství, mládeže a  
        sportu Krajského úřadu Zlínského kraje požádal ředitelku školy, aby přijala taková  
        nápravná opatření, aby k obdobným situacím nedocházelo. Ředitelka školy o přijatých  
        nápravných opatřeních písemně zřizovatele informovala.  
 
   
 

18.  Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

 
        V roce 2016 Základní umělecká škola Bojkovice zařadila do používání nový drobný  
        dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě  Kč 279 536.48, z toho v hodnotě  
        Kč 262 640,85 se jedná o majetek nakoupený a v hodnotě Kč 16 895,63 o bezúplatný  
        převod majetku od SPŠ Otrokovice – NTB Acer s příslušenstvím  - na základě Smlouvy o  
        bezúplatném převodu movitých věcí pořízených v rámci realizace projektu Vzdělávání  
        vedoucích pracovníků škol Zlínského kraje – VD 143 z 11/2016.    
         
        V prosinci 2016 zařadila Základní umělecká škola Bojkovice do používání nový drobný  
        dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě Kč 19 950,00 (fa č. výp. 151 – programy  
        Sibelius). 
 
         Drobný dlouhodobý hmotný majetek – učební pomůcky byly pořízeny v celkové hodnotě 
         Kč 174 733,99.  
         Základní umělecká škola Bojkovice v rámci úpravy rozpočtu závazných ukazatelů č. 3 
         z 15. prosince 2016 obdržela prostředky na pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT  
         v hodnotě Kč 130 000,00. Z těchto prostředků byly do učebny hudební nauky pořízeny  
         interaktivní tabule SMART Board (fa č. výp. 145), datový projektor NEC ( fa č. výp. 146) a  
         notebook HP s příslušenstvím ( fa č. výp. 147).  

   Z přímých ONIV, které Základní umělecká škola Bojkovice obdržela v rámci úpravy  
   rozpočtu závazných ukazatelů č. 2 z 23. listopadu 2016 byl pořízen dechový hudební  
   nástroj Baryton horn (fa č. výp. 155). 
   Do hudebního oboru byly z prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku 
   hospodaření podle plánu tvorby a užití rezervního fondu roku 2016 – účet 413 pořízeny 
   hudební nástroje - do oddělení dechových nástrojů byl zakoupený altový saxofon zn.  
   Clarina (fa č. výp. 43, VD 42 z 4/2016 Kč 17 690,00), ke klávesám byl zakoupený pedál  
   Sustain (fa č. výp. 105, VD 126 z 10/2016 Kč 9 922,00).  
   Z vlastních prostředků byly do hudebního oboru zakoupeny trumpeta Thomann kornet 
   (fa č. výp. 16), ladička pro bicí nástroje (fa č. 29), obal na klávesy (fa č. výp. 136) a   
   2 ks pouzder na housle 1/2(fa č. výp. 149).     

     
         Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pro doplnění funkční vybavenosti sálku školy byly  
         v roce 2016 zakoupeny dva kusy divadelních  reflektorů a bezdrátový mikrofon (fa č. výp. 9 
         – Kč 29 403,00).  
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   V roce 2016 byl pořízený nový nábytek do učebny hudebního oboru  č. 20 pro výuku hry  
   na bicí, kytary a kapel školy (fa č. výp. 118 – Kč 18 300,00). Dále byla novým nábytkem  
   vybavena třída č . 1 pro výuku tanečního oboru a do dvou tříd hudebního oboru, které  
   slouží pro výuku hry na klavír a housle č. 16 a 17 byly dodělány drobné skříňky ( fa č.  
   výp. 123 – Kč 24 500,00).   
   Na nábytek do třídy č. 1 a č. 16 byly čerpány prostředky z rezervního fondu tvořeného ze  
   zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a užití rezervního fondu – účet 413  
   na rok 2016 na další rozvoj činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2014) VD 144  
   z 11/2016 ve výši Kč 19 607,03. 

         Pro usnadnění provádění úklidových prací ve škole byl zakoupený vysavač (fa č. 58 –  
         Kč 4 839,00) a pro údržbu travnatých ploch kolem školy křovinořez HECHT (P 70, 17.6.2016 –  
         Kč 2 490,00), na který byly čerpány prostředky z účelově neurčeného finančního daru od  
         Obce Rudice z 18.2.2016, ČS 18. 
         V roce 2016 musely být ve škole nahrazeny nefunkční telefonní přístroje, zakoupený  
         nový modem (fa  č.  č. 117- Kč 7 359,00) a přenosný disk do ředitelny školy (fa č. 135 –  
         Kč 2 015,86). 
                
         K 31. 12. 2016 Základní umělecká škola Bojkovice vyřadila drobný dlouhodobý hmotný majetek   
         ve výši Kč 74 763,60 (účet 028 0000) a Kč 9 609,60 (účet 028 0080).  
 
         Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl vyřazený v hodnotě Kč 1 610,00 (účet 018 0000). 
             
         ZUŠ Bojkovice přeúčtovala k 31.12.2012 část dlouhodobého hmotného majetku ve výši 
         Kč 243 698,00 pořízeného podle v minulosti platných účetních předpisů a v současné  
         době nesplňující podmínky stanovené dle aktuálně platných předpisů – viz pravidla pro  
         odpisování dlouhodobého majetku v PO Zlínského kraje do evidence drobného  
         dlouhodobého hmotného majetku – účet 028 0022. 
 
          ZUŠ Bojkovice proúčtovala k 31.12.2012 převod přijatých peněžních darů převedených  
          z rezervního fondu k posílení investičního fondu za účelem použití na pořízení dlouhodobého  
          majetku v minulých letech z účtu 401 0901 na účet 403 0400 (VD 168 z 12/2012) včetně  
          souvisejícího proúčtování časového rozlišení do 31.12.2012 (VD 169, 170, 171 z 12/2012).  
          Jedná se o videoprojektor  - IČ. 1035, promítací plátno – IČ. 1034 a technické zhodnocení  
          budovy školy IČ. 1023 – lávka pro osvětlovače.  
                                       
            

o Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) – k 31.12.2016 ve výši  
                                               ve výši    Kč 80 394,25 
 

o Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (účet 078) – k 31.12.2016 
                                      ve výši     Kč 80 394,25 
 

o Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (účet 021) – stavby – k 31.12.2016 
                                    ve výši Kč 49 402 167,55 

              Budova, kde ZUŠ Bojkovice sídlí, byla majetkem Města Bojkovice a na základě darovací 
              smlouvy mezi Městem Bojkovice a Zlínským krajem přešla do majetku Zlínského kraje. 
              Budova byla zařazena do majetku školy v září 2008 na základě sdělení Krajského úřadu 
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              Zlínského kraje. Budova byla zařazena v pořizovací ceně Kč 5 061 776,55 a zároveň byly 
              dopočítány odpisy za období od 1.9.1972 do 31.8.2008 na základě sdělení Města Bojko- 
              vice. Od srpna 2009 do srpna 2010 proběhla rekonstrukce budovy ZUŠ Bojkovice .  
              
              Technické zhodnocení budovy bylo předáno do užívání k 31.8.2010. Zároveň bylo předáno 
              do užívání parkoviště u budovy ZUŠ Bojkovice. V měsíci listopadu proběhlo další technické 
              zhodnocení budovy – jednalo se o žaluzie a o tabuli s názvem školy a státním znakem a  
              v měsíci prosinci se jednalo o další technické zhodnocení budovy – lávka k osvětlovací rampě. 

 
o Oprávky k Dlouhodobému hmotnému majetku (účet 081) – stavby – k 31.12.2016 
                                                ve výši Kč 6 707 413,00 
 
o Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (účet 022) – samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí k 31.12.2016  
                                                 ve výši Kč 2 933 546,00 

               Základní umělecké škole Bojkovice byly v roce 2010 předány soubory movitých věcí   
               v souvislosti s předáním stavební úpravy, přístavby a technického zhodnocení  budovy 
               školy, a to:   
               k 31.srpnu 2010 soubor věcí movitých  - vyčleněných částí stavby dle pokynu D 300 
               v hodnotě Kč 1 500 630,00 (vnitřní doklad č. 78). 

   k 29. listopadu 2010 soubor  samostatných movitých věcí v hodnotě Kč 974 975,00 
   

o Oprávky k Dlouhodobému hmotnému majetku (účet 082) – samostatné movité věci 
a  soubory movitých věcí k 31.12.2016  

                                                  ve výši Kč 1 395 603,60 
 
o Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) – k 31.12.2016  

                                               ve výši Kč 3 453 036,13 
 

o Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (účet 088) – k 31.12.2016 
                                                ve výši Kč 3 453 036,13 
 

o Pozemky (účet 031) – k 31.12.2016 ve výši Kč 53 826,00 
               Na základě darovací smlouvy mezi Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Bojkovice 
               převzal Zlínský kraj pozemky - p.č. st. 1299 - zastavěná plocha a p.č. 163/6 – zahrada.   
               Zařazení majetku do účetnictví ZUŠ proběhlo v měsíci září ( p.č.st. 1299) a listopadu 2008 
               (p.č.163/6).  
               V rámci investiční akce ZUŠ Bojkovice v roce 2010 došlo ke změně výměry původních parcel 
               a vzniku nových – přeúčtování v roce 2011:  
                    p.č. st. 1299     IČ. 1022   zastavěná plocha a nádvoří  pův. výměr 591 m2   nový  výměr 837 m2  
                                                                                                            Kč 45 507,00               Kč 46 543,00 
                     p.č. 163/6        IČ.  1024   zahrada                                      pův. výměr 1976 m2  nový  výměr 831 m2  
                                                                                                            Kč   8 319,00               Kč    3 498,00 
                     Nově vzniklé parcely: 
                     p.č. 163/8        IČ.  1036   ostatní plocha    
                                                                                                   výměr 867 m2      Kč 3 650,00                           
                     p.č. 163/9        IČ.  1037   zahrada                                     
                                                                                                   výměr   32 m2      Kč     135,00  
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o Umělecká díla a předměty (účet 032) – k 31.12.2016 nemáme 
 

 
Při inventarizaci DHM, DDHM a DDNM, pokladní hotovosti a cenin, pohledávek a závazků 
nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.   

 
 
 
 
 

II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu 
 

 

Neinvestiční náklady na žáka – tab. č. 20 
 

 

Rozdělení celkových nákladů na přímé a provozní vychází z rozdělení finanční rozvahy 
k 31.12.2016. 
 
Ve školním roce 2016/2017 Základní umělecká škola Bojkovice plně naplnila počtem žáků 
kapacitu školy stejně jako ve školním roce předchozím, tj. 2015/2016.  
 
V přímých nákladech na vzdělání pokrytých z dotací je zřejmý vyšší objem nákladů na platy 
a související odvody za rok 2016 na základě zvýšených tarifů od září 2016 a poskytnutí 
dotace na pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT – zakoupení učebních pomůcek do 
učebny hudební nauky. 
 
Výše provozních nákladů na žáka z rozpočtu zřizovatele je v roce 2016 srovnatelná s výší 
nákladů v roce 2015. Provozní náklady na jednoho žáka z vlastních výnosů jsou v roce 2016 
oproti roku 2015 nepatrně vyšší a přímé náklady na žáka z vlastních výnosů jsou zase 
srovnatelně nižší oproti roku 2015, což je dáno aktuální skladbou nákladů daného roku, 
ale celkový objem nákladů hrazený z vlastních prostředků je v obou letech přibližně stejný 
– v roce 2016 je vyšší o Kč 73,81.  
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III. Účetní závěrka k 31.12.2016 
 

1. Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2015 (celkové shrnutí) 

 

o Základní umělecká škola Bojkovice použila při roční uzávěrce k 31.12.2016 pro 
zachycení a proúčtování všech skutečností, které se daného účetního období týkají 
časové rozlišení nákladů a dohadné účty aktivní a pasivní. Základní umělecká škola  
nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. 

 
o Provedla inventarizaci na základě Směrnice k provádění inventarizace majetku a 

závazků Základní umělecké školy  Bojkovice – příloha ke směrnici o hospodaření školy 
č. 1/2016 a Plánu inventur 2016. Zpracovala výsledky inventarizace k 31.12.2016 a  
shrnula je v přiložené Inventarizační zprávě za rok 2016. 

 

o Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2016 zpracovala Základní 
umělecká škola Bojkovice  v předepsaném rozsahu, vazby jednotlivých účetních výkazů 
byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. 

 

o Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,  s metodickými pokyny zřizovatele ( závazné analytiky, stanovené  
účetní postupy). Ve stanoveném termínu byla  předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF 
č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické 
formě předána do centrálního systému účetních informací státu. 

 
o Hospodářský výsledek Základní umělecké školy Bojkovice z hlavní činnosti je v letech 2010 

až 2015 Kč 0,00, z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti roku 2014 vznikla škole 
daňová úspora, kterou  škola uplatnila v roce 2016. Čerpala rezervní fond tvořený 

      ze zlepšeného výsledku hospodaření  na základě plánu tvorby a užití rezervního fondu 
      roku 2016 (účet 413) na další rozvoj hlavní činnosti organizace v plánované výši  
      Kč 47 219,03 – příděl ze zisku roku 2014 – na pořízení hudebních nástrojů - do  
      oddělení dechových nástrojů byl zakoupený altový saxofon zn. Clarina (fa č. výp. 43,  
      VD 42 z 4/2016 Kč 17 690,00), ke klávesám byl zakoupený pedál Sustain (fa č. výp. 
      105, VD 126 z 10/2016 Kč 9 922,00). Dále byl rezervní fond – účet 413 čerpán na  
      vybavení tříd č. 1 a 16 nábytkem (fa č. výp. 123, VD 144 z 11/2016 Kč 19 607,03),  
      tím byla splněna daňová úleva z roku 2014.  
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2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení 

 

 
       Nastavení vnitřního kontrolního systému PO  
 

o Základní umělecká škola Bojkovice má zpracovánu Vnitřní směrnici o finanční kontrole pro  
      rok 2016 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, včetně   
      provedených změn a vyhlášky č. 416/2004 Sb.,kterou se zákon o finanční kontrole provádí,  
      ve znění pozdějších předpisů. Interní audit se v Základní umělecké škola Bojkovice nezřizuje. 

 
 

 

       Inventarizace majetku PO 
 

o Základní umělecká škola Bojkovice má zpracovánu Směrnici k provádění inventarizace 
majetku a závazků Základní umělecké školy Bojkovice – příloha ke směrnici o hospodaření 
školy č. 1/2016 na základě vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizace majetku a závazků, která 
upravuje organizační zajištění a způsob provádění inventarizace. Ředitelka školy vydává Plán 
inventur, kde jsou stanoveny termíny k provádění inventarizace a složení inventarizačních 
komisí. Na základě inventurních soupisů je zpracována Inventarizační zpráva. Za rok 2016 
nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.  

 
 
 
 

 

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2016 
 

 

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace 
 ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2016 

 
V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  

a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2016  
ředitelka příspěvkové organizace 

 
doporučuje  

 
schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2016 

na zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.04.2017 
 
 
 
V Bojkovicích dne 22.2.2017 
 
                                                                                                             Bc. Eva Regináčová     

                                                                                                   ------------------------------------------------- 
                                                                                                          (jméno, příjmení) 
                                                                                                                 ředitel 
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B. Přílohy včetně stanoviska OŠMS 
 
(jednotlivé dokumenty jsou řazeny na konci zprávy o hospodaření a činnosti v následujícím 
pořadí) 
 

I. Zpráva o hospodaření 
 

Tab. č. 1a,b Závazně stanovené ukazatele pro rok 2016 a finanční vypořádání dotací 
Tab. č. 2a,b Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů v tis. Kč (vybrané položky 

finanční rozvahy) 
Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností 
Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na příděly do fondů 
Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu 
Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií 
Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby  
Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31. 12. 2016 
Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31. 12. 2016 
Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31. 12. 2016 
Tab. č.11          Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost. titulů (414) k 31. 12. 2016 
Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2016 
Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31. 12. 2016 
Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2016 
Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31. 12. 2016 + Přehled vyřazených 

nedobytných pohledávek organizace k 31. 12. 2016 
                 b)  Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2016 
Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31. 12. 2016 
Tab. č.18 Přehled o příjmech z pronájmů a přehled o výdajích na nájmy PO za rok 2016 
Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2016 
Tab. č.20 Neinvestiční náklady na žáka 
 
 
II. Účetní závěrka k 31.12.2016 
 

1) Účetní výkazy k 31.12.2016 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) 
2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky: 

a) Inventarizační zpráva 
b) Zpráva o výsledku finanční kontroly 

 
 
 

III. Stanovisko OŠMS za rok 2016 
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