Organizace (název)

:

Mateřská š kola Barevný svět, Dělnická 178, Olomouc

Schválený rozpoč et PO - š koly zřizované SMOI na rok 2a2a
1.

v tis.

Kč

finanč ní prostředky pří spěvkové organazace a zřlzovatele:

mimo státní finanč ní

a ostatní dotace a projekty)

náklady celkem

2 375

z toho:

- nelnvesilcní prispé vek zr|Zovatele

1 845

- doplňková č innost
- ostaml naklaoy

530

2. neinvestič ní dotace podlé hají cífinanč ní muvypořádání s KU Ol. kraje
(vč etně dotací na rozvojové programy označ ené UZ ...)
8 098
8 098

- \^ýnosy

- náklady

3. ostatní dotace a projekty
(finanč ní prostředky dané ho roku)
348
348

Wnosv
- nal(lady

V Olomouci dne 8,11.2019
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Zveřejněno dne:

27

.12.2019

Organizace (název) : Mateřská š kola Barevný svět, Dělnická 178, Olomouc

Schválený střednědobý výhled rozpoč tu
PO - š koly zřizované SMOI na roky 2021-2022
1.

v tis.

finanč ní prostředky pří spěvkové organizace a zřizovatele:

mimo státní finanč ní

Kč

rok202'|

rok2022

2 600

2842

a ostatní dotace a

náklady celkem
l toho:
- neinvestič ní pří spěvek zřizovatele
- doplňková č innost
- ostalnl naKlaoy

2020

2212

580

630

2. neinvestič ní dotace podlé hají cí finanč ní muvypořádáni s KU Ot. kraje
(věetně dotací na rozvojové programy označ ené
- Vynosy
- nákladv

UZ

)

8 503
8 503

3. ostatní dotace a projekty

(finanč ní prostředky dané ho roku)

232
232

- Wnosv

- naKlady

V Olomouci dne 8,11.2019
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Zveřejněno dne: 27,12.2019

8 928
8 928

