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P iloha č. 2

čislo org.

B|LANCE FlNANČNÍCH \ZTAHŮ pŘÍspĚvxovÉ oRGANlzAcE NA RoK 2021 - uprava

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlá ská 3, p íspěvková organizace

BEZNY ROZPOCET REZERVNÍ FOND

FoND lNVEsTlc

FOND ODMEN

dne: 12.8.2021

dnei 12.8.2021

dne:7.9.2021

,l vlastnlV nosyatžby
2 neinvestičnl p lspěvek z rozpočtu kraie 1 833 39c

5 neinvestdotace ze strozpočtu, st.fondťr, EU 12746 o6s

4 použitl rezervnlho fondu 1 683

použitl fondu odměn

o použitl fondu investic (opravv)

7 ostahl v nosy 80c

ó VÝNOSY CELKEM 14 581 942

9 provoznl nákladv hrazené od z izvatele 1831 39c

10 mzdové náklady 12 147 752

1,1 náklady projektťt 600 00c

12 ostaťll provozni nákladv 80(
,l3 2 0o(

14 odvod z činnosti organizace do rozpočfu z izovatele

15 NAKLADY CELKEM t4 581 94i

16 vÝsleoex HospoDAŘENí

11 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K Í.1 546 89(

z ioho ( ádek 38 až 40):
ao daňová spora z minulého roku

39 nespot ebované dotace z rozpočtu EU a mez,smluv 76 65l
40 peněžní dary- čelové

4,|

cerpanl Tlnancnlcn prosúeoku Tonou z mlnulycn
(proiektv) - nekíYtí fond

42 peněžnl dary _ čelové

43 peněžni dary neúčelové

44 Zlepšen v,isledek hospoda eni 81e

45 ostahl tvorba

46 TVORBA FONDU 547 70e

47 hrada zhoršeného V sledku hospoda eni

48 hrada sankci

49 posileni fondu investic

50 dalši rozvoj činnosti organizace

5,1 čerpáni darrj rJčelovÝch

52
Sociálnl a zdravotnl pojištěnl p i použití fondu odměn,
FKSP, zák.pojištěnl

A? ěerpánl daňové tispory

54
pleklerluu qoqasrlerlo tlelr9ula(]u lnell vyrlosy a

náklady 1 68a

55 smlw 76 65l

56 CERPANl FONDU 78 33i

57 KoNECNY STAV FoNDU K3,1.,l2. 469 36í

Iocasne pouzíu nnancnlcn prosueqku Tonqu pez cerpanl
'ondu (projekty)

59 D lsPoNlBlLNí zt]STATEK FoN DU 469 36í

17 PocATEcNl STAV FoNDU K 1.t. 73 69

18 z toho investjčnl dotace z minulÝch let

19 z toho investičnl dary

20 ve v,iši odpis dlouhodobého maietku 2 ooc

21 investični dotace z rozpočtu z izovatele
,9 investjčni prlspěvkv ze stát rozpočfu, sťát fondt]

l3
Á Pl UvgJc JvEl El lEl

hmotného a nehmotného majetku

24 peněžni dary a p lspěvkv od iin,ich subiekfu

25
e vysl vynosu z píodeje majetxu ve vlastnlctvl prlspévkov

organizace

26 p evodv z rezervnlho fondu

cstatnl tvorba

zo TVORBA FONDU CELKEM 75 697

29 po ízeni dlouhodobého maietku 68 73

30 ,ekonstrukce a modernizace

31 )dvod do rozpočfu z izovatele - opravy a investice

cz )dvod do íozpočtu z izovatele _ odpisY nem.maietku
11 Jpravy a držba neinvestični povahy

34 cstahi použiť
1É ČERPÁN| FONDU CELKEM 68 73

Jo KoNECNY STAV FoNDU K31,12. 6 958

60 PoěÁTEčNí STAV FoNDU K 1.1 4 00c

61 p íděl z vÝsledku hospoda eni

62 rVORBA FONDU 4 00c

63 použitl fondu na mzdové nákladv

b4 )stahl použifi íondu

65 CERPAN| FONDU

66 KoNEčNÝ STAV FoNDU K3,1.,l2. 4 00c

frtu
Jv

vKč

9dpisv dlouhodobého maietku



Libereck kraj

odvětví: školství

P íloha č. 3

číslo org. 1493

2021 - upravaSOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGAN|ZACE NA ROK
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec2, Truhlárská 3, príspěvková organizace

závazné ukazatele vKě

Odvody do rozpočtu kraje vKě

Věcné ukazatele (") vKč

úr,'
ukazatele sestavil: M. Hofmanová

editel organizace: Mgr. Jana Hlavová

vedoucí odboru rÚ lr: lng. Ji ina Princová

dne: 12.8.2021

dne: 12,8.2021

dne:7, 9.2021

podpis:

podpis:

1 neinvestiění p íspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 2 00c

2 neinvestiění p íspěvek na provoz organizace 1 831 39c

z toho:

3 rjěelové p íspěvky zkap.91304 = díčí ukazatele celkem 599 76c

4 limit v, dai na pohoŠtění 10 00c

5 poěet zaměstnanc organizace 23

6 limit prost edk na platy / podíl mimotarifních složek platu

7 použití prost edků rezervního fondu 78 33i

8 použití prost edků íondu investic na opravy a držbuajetku

9 použití prost edkťt fondu odměn

10 použití fondu investic na dlouhodob majetek 68 73s

1la kap.912xx - mimo . investiění p íspěvek na xxxx

11b

12a kap. 912xx - mimo . neinvestiční p íspěvek na xxxx

12b

13 v sledek hospoda ení organizace 0

Dílčí ukazatele = četové dotace součástí provozního p ís vKě

14 učelově na náiemné hrazené SŠssD Liberec 1 20 00c
,15 úěelově na nájemné hrazené Gymnáziu Fn dlant 19 76c

16 účelově na diaqnostické nástroie 30 00c

17 r]ěelově na poradensfuí 30 00c

18 rjěelově na stěhování - Truhlá ská ul, 400 00c

19

20

21 odvod z činnosti organizace

22 odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku

23 odvod z fondu investic organizace - opravy a investice

24 odvod p íjmťr z prodeje (p íp.pronájmu) dlouhodobého svě eného majetku

25

26

27

podpis:
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Liberech kraj

odvětví: školství

plán investic sestavil :

editel organizace:

vedoucí odboru rú lx:

P íloha č, 4

číslo org.

vKě
- doplňkov zdroj financování oprav a udžby
majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

podpis: /1( e mmll tlt_P|tís;rlnn l [;l

1 493

PláN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021- tiprava

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec2, Truhlárská 3, príspěvková organizace

M. Hofmanová

Mgr. Jana Hlavová

lng. Ji ina Princová

dne:12.8.2021

dne: 't2.8.2021

dne:7.9.2021

podpis:
. F0nrrlt !, IB[frE

rÁiltl*gnÁ g .,& l$ 1 t tbtr$tr ?,ůB 7fr8 8?tt

Oprava a ridržba majetku - celkem

ll. použití fondu investic -financování ka

1. Rekonstrukce a modernizace - celkem

2. Poíizeni dlouhodobého majetku - celkem

automaticlc systém otvírání brá

podpisj H


