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I. Základní údaje o organizaci                                                        

 

Knihovna města Mladá Boleslav 

příspěvková organizace zřizovaná městem 

Václava Klementa 1229, PSČ 293 23 

IČO 70565872 

Zapsaná v evidenci knihoven MK ČR pod číslem 0838/2002 

www.kmmb.cz 

 

 

II. Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

 

 Knihovna města Mladá Boleslav je základní knihovnou s jednou pobočkou 

v sídlišti Severní Město. Je zřízena za účelem poskytování veřejných 

knihovnických, informačních a dalších služeb vymezených v § 2,4 a 14 zákona č. 

257/2001 Sb. rovným způsobem všem občanům bez rozdílu. 

Předmět činnosti : 

- získávat, zpracovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond se    

      zřetelem na potřeby uživatelů knihovny 

- zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny  

      prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a zároveň prostřednictvím této   

      služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond 

-    poskytovat ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace  

      a rešerše 

-    zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů (zejména  

      informace ze státní správy a samosprávy) 

- umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě internet 

- organizovat kulturní a společenské akce propagující knihovní fondy a činnost 

knihovny, provádět publikační činnost sloužící potřebám knihovny 

- poskytovat reprografické služby (za podmínek stanovených knihovním řádem) 

- zajišťovat na základě platného legislativního rámce regionální funkce 

v kooperačním systému knihoven – za předpokladu, že na jejich zajištění bude 

poskytnuta státní dotace 

- pořizovat, vytěžovat a zužitkovat databáze 

- provozovat občerstvení v čítárně denního tisku 

- poskytovat vymezené prostory a reklamní plochy k pronájmu 

 

                               

http://www.kmmb.cz/
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III. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 

        Počet registrovaných čtenářů........................................................5 569 

                      z toho dětí........................................................................1 697         

        Počet návštěvníků celkem..........................................................128 911 

                      z toho internet..................................................................5 690 

                      z toho kulturní akce........................................................10 590 

                      z toho vzdělávací akce......................................................2 577 

                      z toho virtuální návštěvy.................................................45 275 

                      z toho půjčovny a studovny.............................................64 779 

        Počet výpůjček.............................................................................329 936                    

        Nákup dokumentů...........................................................................6 440 

                 

 

      

V popředí zájmu knihovny byly i v letošním roce služby čtenářům a jejich zkvalitňování. 

Nejdůležitějším úkolem je i nadále podpora dětského čtenářství především proto, že čtení je 

klíčovou kvalifikací pro všechny způsoby získávání znalostí a zpracování informací v životě 

člověka. V roce 2012 byly doprovodné akce knihovny zaměřeny také na seniory, protože rok 

2012 byl Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 

  Knihovna se i letos připojila, za finanční podpory 

sponzorů, k celostátní propagační akci s mezinárodním 

přesahem NOC S ANDERSENEM. Letos byla tato akce 

zaměřena na osobnost Jiřího Trnky, jehož sté výročí 

narození jsme si připomněli. Pro děti byl připraven večer 

plný zábavy v duchu tvorby tohoto ilustrátora a loutkáře. 

Knihovnice dětem předčítaly, ale také jim připravily řadu 

her a soutěží. Děti se bavily při loutkovém divadelním 

představení a ve workshopu si vytvořily vlastní loutky. 

Během večera děti při soutěžích nasbíraly kupony, které mohly na závěr vyměnit za drobné 

dárky v krámku „U Berušky“. 

  V březnu, v rámci akce Březen-měsíc čtenářů, probíhala  tematická čtení pro děti z MŠ a ZŠ 

a byla vyhlášena cena ČTENÁŘ ROKU v kategorii dospělí a kategorii děti. 

 Knihovna pořádala i v letošním roce pro žáky ZŠ lekce knihovnicko-bibliografické přípravy 

a pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. 

  Již pošesté se letos konalo, díky podpoře sponzorů, 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE ŘÁDU 

ČTENÁŘŮ. Prvňáčci mladoboleslavských škol při 

slavnostním shromáždění v knihovně prokázali nově 

získanou dovednost číst, byli pasováni zástupcem města na 

rytíře Řádu čtenářů a dostali pamětní list a čtenářský 

průkaz do knihovny na jeden rok. Pasováno bylo 524 dětí. 

   V květnu byla ukončena velká čtenářská soutěž pro děti 

s názvem BOLESLAVSKÁ JÍZDA, která v knihovně 

probíhala již od října 2011. Ze seznamu patnácti doporučených knih měly děti za úkol přečíst 

deset, aby se postupně přes všechny starší modely autíček značky Škoda dostaly až 

k nejnovějšímu modelu a získaly odměnu v podobě knihy a  diplomu. Pro zvlášť zdatné 

čtenáře, kteří přečetli všech patnáct knih ze seznamu, bylo připraveno překvapení. Zúčastnili 

se knihovnického výletu.  
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 Výlet i soutěž se uskutečnily díky sponzorským darům. Soutěž má pokračování, které bylo 

vyhlášeno v říjnu, tentokrát nese název BOLESLAVSKÁ ŠLÁPOTA. 

   Naprostou novinkou v naší knihovně byly ČTVRTKY PRO NEJMENŠÍ a TVŮRČÍ 

DÍLNY. Obě akce byly pořádány ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem při magistrátu 

města a setkaly se s velkým ohlasem nejen dětí, ale i jejich rodičů a prarodičů. 

  

                          
 

  Během roku proběhla další řada akcí pro děti např. beseda se spisovatelem Miroslavem 

Adamcem, cyklus besed s šéfredaktorkou časopisu Junior Blankou Dvořákovou, beseda se 

spisovatelkou Ivanou Peroutkovou, setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem nebo vyprávění 

cestovatelky, fotografky a spisovatelky Zuzany Samkové o přírodě v Tanzánii.  

  Knihovna se již tradičně připojila k TÝDNU 

KNIHOVEN, který probíhá každoročně 

v prvním říjnovém týdnu a jehož cílem je 

propagace čtení, čtenářství, knih a knihoven. 

Motto letošního Týdne knihoven znělo „Čti, žij 

zdravě“. V Týdnu knihoven zavítal do knihovny 

spisovatel, scénárista, režisér a záhadolog Arnošt 

Vašíček. Během tohoto týdne byla knihovna 

obyvatelům města připomenuta také v autobusech 

hromadné dopravy - přes 600 knih opatřených 

logem knihovny a výzvou ke čtení bylo rozvěšeno 

v autobusech a připomnělo lidem význam čtení a 

knihoven. 

  V knihovně byla vedena odborná praxe studentů ISŠ Na Karmeli a SŠ Hermés. 

Během roku byla čtenářům poskytována služba DDD (donáška do domu) určená jak 

handicapovaným čtenářům tak seniorům. 
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Pravidelně byla pro veřejnost připravována zajímavá setkání: 

 

 setkání s fotografkou a cestovatelkou Zuzanou Samkovou 

 přednáška Josefa Úlehly „Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na člověka“ 

 Čtvrtky pro nejmenší  

 kurz „Angličtina pro seniory“ 

 kurz „Angličtina pro začátečníky“ 

 dvě setkání s cestovatelem a autorem nevšedního cestopisu Romanem Vehovským 

 přednáška Davida Švejnohy „Jak se žije v Africe“ 

 přednáška Jindřišky Drahotové o Brazílii, dobrovolnictví, esperantistech a zajímavé knize 

 setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 

 floristický seminář-Velikonoce 

 přednáška „Z Petrohradu do Karelie“ Ondřeje Valáška 

 recitační program Jaroslava Brendla „Prokletí básníci“ 

 setkání a výstava olejomaleb skladatele, spisovatele a zpěváka Richarda Pachmana 

 výstava exponátů škol „Léto budiž pochváleno“ 

 

                  
 

 přednáška Hasmik Kroupové o Arménii 

 autorské čtení spisovatelky Petry Soukupové 

 výstava občanského sdružení Dlouhá cesta „Láskyplné vzpomínky“ 

 přednáška Tomáše Kubeše „Srdce Afriky“ 

 setkání se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem 

 výstava k 90. výročí narození čestných občanů města Mladá Boleslav Stanislava Procházky 

a Jaroslava Šámala 

 „Odpoledne proměn“ ve spolupráci se SSŠ Maja 

 tvůrčí dílny pro děti 

 autorské čtení prací seniorů 

 přednáška pracovníků K-centra Mladá Boleslav „Drogy-známá neznámá“ 

 recitační program Jaroslava Brendla „K.J.Erben-Kytice“ 

 cyklus přednášek „Zdravé stárnutí“ pro seniory ve spolupráci s VZŠ Mladá Boleslav 

 přednáška „Patagonií na kole“ cyklocestovatelů Lucie a Michala Jonových 

 floristický seminář-Vánoce 

 setkání s Jaroslavou Jenčíkovou-Váňovou  

 autorské čtení Anny Johany Nyklové(Babka Ťapka) 

 přednáška „Trénování paměti“ 

 dvě literární vycházky ve spolupráci s 1.boleslavskou „Cesta do pravěku aneb Po stopách 

Eduarda Štorcha“ a „Po stopách Ivana Olbrachta“ 
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 účast v soutěži „Rozkvetlá knihovna“ 

 

 

               
 

  Rok 2012 přinesl čtenářům knihovny wifi připojení ve všech půjčovnách zdarma, nový 

dětský koutek s přebalovacím pultem, v oddělení pro dospělé čtenáře nové PC pro přístup 

k internetu a další vylepšení prostředí knihovny. 

  V letním období byla knihovna pro veřejnost měsíc uzavřena, v knihovně probíhaly tři akce: 

malování, revize knihovního fondu a rekonstrukce výtahu.  

Revize knihovního fondu byla provedena ve všech odděleních, pobočce a výměnném fondu.  

Vymalovány byly prostory půjčoven, vstupního vestibulu a schodiště pro veřejnost. 

Rekonstrukce výtahu proběhla na základě výběrového řízení zřizovatele, rekonstrukci 

provedla firma MSV Liberec, s níž byla následně uzavřena také servisní smlouva. Finanční 

spoluúčast knihovny činila 500 000,-Kč, které knihovna ušetřila ve svém investičním fondu. 

Všechny tři akce byly provedeny v termínu a knihovna byla pro své čtenáře včas otevřena. 

Prostředí knihovny se po vymalování stalo útulnější a příjemnější. Osobní výtah je po 

rekonstrukci vybaven nápisy v Braillově písmu a akustickou signalizací, dveře výtahu se 

otevírají automaticky, výtah je uzpůsoben tak, aby vyhovoval osobám se specifickými 

potřebami, především zrakově a tělesně postiženým.  

 

         
 

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2012 nakoupeno a zpracováno 6 440 svazků. 

Knihovna získala dotaci z dotačního programu Knihovna 21.století Ministerstva kultury ČR 

na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké ve výši 6000,-Kč a zapojila se do 

projektu Česká kniha, v rámci něhož bylo pořízeno 39 titulů. V rámci projektu VISK 8A 

Informační zdroje byly za finanční podpory Ministerstva kultury ČR pořízeny čtenářům 

licencované databáze Anopress (mediální databáze zpráv a článků z deníků, týdeníků a 
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ostatních periodik) a ASPI (systém právních informací). V rámci projektu Ministerstva 

kultury ČR VISK3 Informační centra veřejných knihoven byl zakoupen moderní aplikační 

server (výše dotace na nákup serveru byla 71 000,-Kč). Nákup aplikačního serveru umožní 

knihovně případný přechod na nový modernější knihovnický systém Verbis a nový 

elektronický katalog Portaro. 

Knihovna provedla poptávkové řízení na nákup aplikačního serveru, na jehož základě byl 

server pořízen od firmy APEX Computer Mladá Boleslav. 

 

                   
 

Regionální funkce 

  Knihovna města Mladá Boleslav je jednou z pěti knihoven pověřených výkonem 

regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Tyto služby jsou zajišťovány pro 158 veřejných 

knihoven na území čtyř bývalých okresů podle koncepce schválené v roce 2005 

Zastupitelstvem Středočeského kraje.Vedle odborných konzultací a výpůjček knih 

v souborech výměnného fondu byla pro knihovníky uspořádána přednáška „Mýty, iluze a 

předsudky českého knihovnictví“, seminář „Severská literatura“ a „Kurz knihovnického 

minima“. 

Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu Brandýs,  

Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ. Byla provedena kontrola dotace VISK 3 v knihovně 

v Panenských Břežanech, Klecanech, Mšeně a Semicích, byla poskytnuta odborná pomoc při 

registraci nové knihovny v Sudoměři. 

  Dotace na výkon RF byla v roce 2012 v důsledku propadu příjmů Středočeského kraje ve 

stejné výši jako v předchozím roce, tzn. že oproti roku 2009 byla krácena celkem  

o 301 000,-Kč. 

  Náklady na výkon RF se zvyšují společně s nárůstem nákladů na energie, služby, platy, atd. 

V zájmu zachování RF a zachování všech služeb, jež naše knihovna poskytuje knihovnám 

regionu Mladá Boleslav, požádala knihovna o finanční dar obce, které jsou zřizovateli těchto 

knihoven. Díky těmto darům bylo možné zachovat stávající služby v téměř plné šíři, jak byly 

nastaveny v minulých letech. Snahou KMMB je zachovat úroveň a rozsah služeb pro malé 

profesionální i neprofesionální knihovny regionu Mladá Boleslav na stávající úrovni, což je 

z důvodu neustálého snižování dotace rok od roku složitější a náročnější.  

       

  Knihovnám regionu půjčeno v souborech výměnného fondu                         

       dokumentů.....................................................................................22 679 svazků 
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IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2012 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 16/16 15/15 

ostatní profese 6/6 8/6 

z celku zam.pro RF 3/1,75 3/1,75 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

Zaměstnanci 2012 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,5 24.456,- 

ostatní profese 7,125 22.501,- 

z celku zam. pro RF 8,66 24.571,- 

 

Dodržování bezpečnosti práce: 

 

 pravidelná každoroční prověrka BOZP 

 preventivní prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře 

 zhodnocení pracovního prostředí závodním lékařem 

 ochranné pracovní pomůcky jsou poskytovány zaměstnancům podle vnitřní směrnice  

vycházející z platné legislativy 

 

V.    Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

Hospodaření v roce 2012 (více zdrojové financování – regionální činnost knihovny, dotace, 

dary a vlastní činnost) skončilo celkovým výsledkem  hospodaření  171 024,28. 

 

Činnost a služby knihovny  byly financovány z příspěvku zřizovatele - 9 700 000,00 Kč,  

z dotace KÚ -  926 840,00 Kč,  z dotace MK ČR - 6 000,00 Kč, z darů obcí a dalších  

dárců – 225 200,00 Kč , z rezervního fondu - 41 455,00 Kč a z vlastních výnosů ve výši  

1 566 719,31 Kč. 

 

Knihovna v roce 2012 upravovala  rozpočet  o poskytnuté dotace . 

Navýšení příspěvku : dotace KÚ                                                              926 840,00 

                                   dotace MK  ČR                                                          6 000,00 

                                   
Celkem náklady  -                                                                              12 295 190,03 

              výnosy   -                                                                              12 466 214,31 

              výsledek hospodaření                                                              171 024,28 

 

1) Výnosy – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  

 

3) Finanční majetek  

1. stavy prostředků na bankovních účtech 
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-  běžný účet  včetně spořícího                                   2 107 573,22 Kč 

-  účet FKSP                                                                    18 608,54 Kč 

2. pokladní hotovost                                                            20 013,00 Kč 

3. ceniny                                                                                8 980,00 Kč    

4) Pohledávky a závazky 

            - závazky                                                                           1 199 153,23Kč 

            - pohledávky                                                                         194 024,00Kč 

  

 

5) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    926 840,00Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy                                                          6 000,00Kč 

                                               

      6) Investice 

         Investiční fond ( fond reprodukce majetku) je naplňován  z účetních odpisů majetku 

- 164 908,00. 

         Dotace z MK ČR 71 000,--Kč na nákup nového serveru. 

         Financování z investičního  fondu :  - 10% částka na nákup serveru  - 7 851,00Kč 

                                                                      (celková částka včetně dotace 78 851,00Kč) 

                                                                    - malování části hlavní budovy knihovny   

                                                                                                                   -  72 950,00Kč 

                                                                    - nařízený odvod zřizovateli  - 500 000,00Kč. 

                                                                       (rekonstrukce výtahu) 

         Zůstatek  fondu : 305 971,04 Kč. 

          

  7/ Ostatní fondy 

      a/Fond odměn : čerpání : 152 878,00Kč  - odstupné a proplacená dovolená  

                                                                            z roku 2011. 

         Zůstatek fondu :  44 122,00 Kč 

           

             b/Rezervní fond : čerpání : finanční prostředky z účelových i neúčelových                     

               darů v celkové částce  225 200,00 Kč, které byly použity na činnost             

               regionálních funkcí 187 200,00 Kč, na vzdělávání  5 000,00 Kč a na věcné               

              dary k soutěžím, které pořádala knihovna v roce 2012 – 33 000,00Kč. 

               41 455,00Kč byly proplaceny náklady na provoz knihovny, čerpána daňová                 

               úspora z minulých let. 

               Zůstatek fondu : 190 720,41 Kč. 

 

 

VI.   Kontrolní činnost 

 

  Kontrolní činnost KMMB je prováděna v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., z níž 

vychází vnitřní směrnice KMMB č. 5/2011 Finanční kontrola. Všechny operace v KMMB 

podléhají finanční kontrole, tzn. předběžné, průběžné a následné. 
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 Oběh vnějších i vnitřních účetních dokladů probíhá podle směrnice KMMB č.7/2011. 

Prověrky BOZP jsou prováděny pravidelně 1x ročně a plnění opatření z nich vyplývajících je 

kontrolováno 2x ročně. 

  Kontroly na úseku požární ochrany provádí preventista 4x ročně. Revize elektrických 

zařízení je prováděna dodavatelsky 1x ročně, elektrické rozvody 1x za 5 let. Zabezpečovací 

zařízení na ochranu budovy je kontrolováno 2x ročně.Revize hromosvodů je prováděna 1x za 

5let, revize požárních vodovodů a hasicích přístrojů 1x ročně, revize kotelny včetně tlakových 

nádob 1x za 2 roky. Běžné revize nákladního a osobního výtahu jsou prováděny každý měsíc 

na základě smlouvy. 

  Všechny kontroly byly provedeny podle plánu a zjištěné závady a omyly byly napraveny. 

Čtvrtletní výkazy  hospodaření knihovny jsou pravidelně zasílány přímo do Centrálního 

systému účetních informací státu a zřizovateli knihovny.    

  Veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo hospodaření včetně fungování vnitřního 

kontrolního systému v roce 2011, proběhla ve dnech 9.- 14.listopadu 2012. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady byly ihned 

napraveny.  

  Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, jejímž předmětem bylo 

plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení za období 9/2010-4/2012, proběhla 7.6.2012. Nebyly zjištěny 

nedostatky. 

   Kontrola Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav, jejímž předmětem bylo 

hospodaření s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem v roce 2011, byla provedena 

ve dnech 2.-16.5.2012. Nebyly zjištěny nedostatky. 

   Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, jejímž předmětem byla 

kontrola odstranění nedostatků zjištěných při poslední kontrole OIP pro Středočeský kraj ze 

dne 10.2.2011 a dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP. 

Následnou kontrolou plnění opatření uložených při poslední kontrole OIP nebyly zjištěny 

žádné opakované nebo přetrvávající nedostatky v plnění povinností zaměstnavatele a na 

základě zjištěných nedostatků byla přijata opatření k jejich odstranění.  

 

 

VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

   Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura 

závazků a pohledávek  byla provedena v lednu 2013 se stavem k 31.12.2012. 

Nebyly shledány  žádné inventarizační rozdíly. Fyzický a dokladový stav souhlasil s účetní 

evidencí.  

   Revize knihovního fondu ve všech odděleních , pobočce a výměnném fondu byla provedena 

podle Vyhlášky Ministerstva kultury ČR 88/2002 Sb. § 7, k provedení Zákona č.257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb v době od 2.7.2012 do 31.10.2012. Knihy nenalezené při revizi nepřesahují povolený 

rozsah ztrát 0,5% z výpůjček za období od minulé revize. Zjištěné ztráty činí 0,052% 

z výpůjček za období od minulé revize. Ztráty byly odepsány. 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 10.2.2013                                                            Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 
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Výsledek hospodaření roku 2012 - příloha 
PřO: Knihovna města Mladá Boleslav 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady  xxx xxx 

Spotřeba materiálu 501 1 558 180,19  

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 640 607,00  

Prodané zboží 504 1 291,00  

Opravy a udržování 511 127 329,80  

Cestovné 512 14 620,00  

Náklady na reprezentaci 513 3 945,90  

Ostatní služby 518 739 318,14  

Mzdové náklady celkem 521 6 301 544,00  

- z toho: platy zaměstnanců             6 282 972,00  

              OON 18 572,00  

Zákon.sociální pojištění 524 2 084 060,00  

Jiné sociální pojištění 525 16 682,00  

Zákon. sociální náklady 527 240 028,20  

Daně a poplatky 53.. 1 500,00  

Manka a škody 22 850,00  

Ostatní náklady z činnosti 549 32 184,00  

Odpisy 551 164 908,00  

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558 346 141,80  

Náklady celkem – účtová třída 5 12 295 190 ,03 0 

Výnosy  xxx xxx 

Výnosy z prodeje  601 + 602  803 100,50  

Výnosy z pronájmu 603 254 432,00 12 200,00 

Výnosy z prodaného zboží  604 665,00  

Smluvní pokuty 641 222 287,00  

Čerpání fondů 648 492 483,00  

Úroky 662 15 730,81  

Ostatní výnosy 649 + 669 32 476,00  

Příspěvky a dotace 672 10 632 840,00 xxx 

- z toho: příspěvek od zřizovatele 9 700 000,00 xxx 

              dotace z KÚ  926 840,00 xxx 

              dotace z MK ČR 6 000,00  

Výnosy celkem – účtová třída 6 12 454 014,31 12 200,00 

Výsledek hospodaření  za činnosti 158 824,28  12 200,00 

Výsledek hospodaření za celou PřO                       171 024,28                                            

 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2012 

 

 

    stav 

1.1.2012 

   příděly      

  z VH 2011 

     jiné     

  dotace atd 

    použití 

     provoz 

  použití 

    ostatní 

      stav 

31.12.2012 

RF     413 

          414 

100 350,96 131 824,45        0   41 455,00       0 190 720,41 

       0       0 225 200,00 225 200,00       0          0 

Fond odměn  

    7 000,00 

 

190 000,00 

 

       0 

 

152 878,00  

 

      0 

 

  44 122,00 

Investiční 

fond 

 

 721 864,04 

 

xxx 

 

164 908,00 

 

 80 801,00 

 

500 000,00 

 

305 971,04 

       stav  

  1.1.2012 

 

Tvorba 1% 

    Ostatní  

     tvorba 

       

Čerpání 

         stav  

  31.12.2012 

FKSP 

 

 

 33 164,39 

 

62 830,00 

 

       0 

 

 77 460,00 

 

       0 

 

  18 534,39 



 


