
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organilace
Kostelní 457,250 88 Čeláiovice
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Nákla
úkl
5a1 *pglťe*a materiála 3 §sO.§$

1íJ2 sa*třeba enerqic 17§&,Q§

*palřeba iiný ch nesk|, dodáv ek 30§,00

5ú4 gradané zboži 0,00

5 1 o§ravy a udržavání 3ú0,0§

5 2 cectevné §,0!
3 3 n&kladv na re§rezenlati 0,00

} & ó§žerni *lužbv §sO,ú0

121 rnzdr:vé nákladv 23 rl§6,§6

§2.4 zákanná *g ci§tlni poi ištáni * 429,*§
f-a'| zákann& saciá ln í *ákladv 468,00
šla tin* *ociální nákl*dv 0.00

ďak si|ni*ni 0,$0

53s iinlé óané a poplatky 0,0ú

514 pradanÝ ra*teriál 0,00

348 tv*rba fondú 0,00

*4§ cgtatní n*k|ady z činnosti 1z74,a§
ťt ] odpisy dlouhodobóho nehnr. s hnn§tnébs rrzaletku 302,§§

553 nr*óanÝ dlcuh*dobÝ hmqtnÝ maietek s,00
|vorba a útt"avání opravných p*l*žek 0,00
nákladv z dr*bn&ha &loufuadobého maietku §0,00

qAdl ostatní ťinan*rlí náklady 0,CIO

CťLKarú 39 784,s0

,$a§

úcčt iis Kč

6ú1 výn<rsy z prodeie vlaslnich vÝrabk* 1 900,00
l:l l' vÝnosv z prodeie služeb 230,00

603 výnosv z vranáimu 0,00

aa4 výnogy z pradanéha zboZi 0,00

644 výnosv z prad*ie materl.álu §,§0

vri nosy a *rad*i* dlouh cd abéha hmotné ho maietku s,00
§48 óerwání íondú 0,00

6á3 osiatni vÝnogv z činnosti 20,00

§§? úrakzl 0,00

66§ cstatni íinančni výnasy 0,00

872 výna*y vybraných r*í*tních vláóníc.h in*tiluci z transferů
- zÝ.*ha: pťíxp*vky zťiz*uatele (Móst* Četákovrce)

dctace kraj

. tranď*ry prisiušnýcn ministerstev {M§MT,,., }

jin& §olare a pťi*p*vky

37 &34,a0
4 7§§,00

32 878;*0
CI,§ů

,',0.00

CÉr*K*r* 39784,§§
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ť Celákavicich dne, 30,1 0,201 8 -/
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{ádsu me§la U*laXOVlc
3r§j*dfiánCI a §chválen§ dn€]




