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I. Základní údaje o organizaci                                                        

 

Knihovna města Mladá Boleslav 

příspěvková organizace zřizovaná městem 

Václava Klementa 1229, PSČ 293 01 

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........................................................5 742 

                      z toho dětí.......................................................................1 681       

        Počet návštěvníků celkem.........................................................177 272 

                      z toho internet.................................................................3 270                          

                      z toho kulturní akce.........................................................7 230                         

                      z toho vzdělávací akce....................................................2 848 

                      z toho virtuální návštěvy.............................................100 937 

                      z toho půjčovny a studovny..........................................62 987 

        Počet výpůjček..........................................................................402 773  

        Nákup dokumentů.........................................................................6 469 

      

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, ale je také důležitou součástí rozvoje osobnosti, která ovlivňuje vytváření  pohledu na 

svět a formování morálních hodnot.   

  Knihovna se i letos připojila, za finanční podpory 

sponzorů, k celostátní propagační akci 

s mezinárodním přesahem NOC S ANDERSENEM.  

Letos byla tato akce věnována Janu Drdovi a jeho 

pohádkám. Pro děti byly připraveny pohybové i 

vědomostní hry, soutěže, čtení z knih Jana Drdy, 

výroba lapače snů, ale i poklad v podobě dárků od 

sponzorů. Pro účastníky Noci s Andersenem byla 

připravena také návštěva a prohlídka městského 

divadla, po návratu do knihovny divadelní představení 

„Cesta do divadla“.   

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

byla vyhlášena cena TÁTA ČTENÁŘ. 

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

pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. 

  Již podeváté se 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, dostali rytířský řád čtenáře, 

čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok a komiks, 

který děti zábavnou formou provádí městem Mladá 

Boleslav. Pasováno bylo 596 dětí. 

   V květnu byla ukončena velká čtenářská soutěž pro 

děti s názvem S KNIHOU MĚ BAVÍ SVĚT, která 

v knihovně probíhala již od října 2014. Soutěž je zaměřena na podporu dětského čtenářství. Děti 

postupně četly vybrané knížky a odpovídaly na otázky, aby se postupně dostaly do cíle a získaly 

odměnu v podobě knihy a  diplomu. Pro nejlepší soutěžící bylo připraveno překvapení. 

Zúčastnili se knihovnického výletu na Hrubý Rohovec, Malou Skálu a Dlaskův statek. Výlet i 
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soutěž se uskutečnily díky sponzorským darům. Soutěž má pokračování, které bylo vyhlášeno 

v říjnu 2015, tentokrát nese název KNIHOPLUTÍ. 

 

                    
 

 Knihovnice z dětského oddělení připravují během roku pro děti celou řadu programů plných 

čtení a tvoření. Tvůrčí dílny, které jsou přizpůsobeny ročnímu období a konají se pravidelně 

jednou měsíčně, si získaly nejen děti, ale i jejich rodiče.  

 

                          
 

Pobočka knihovny v Severním Městě velmi úzce spolupracuje s vyučujícími a žáky školy, ve 

které je umístěna. Knihovnice připravují tématické hodiny, při kterých v praxi ukazují, že knihy 

jsou užitečnými pomocníky při studiu. V dětském oddělení v hlavní budově knihovny se scházeli 

žáci základních škol při motivačních programech na podporu dětského čtenářství nakladatelství 

Thovt: Starověk, Cesta do pravěku a Poklad kapitána Černovouse. 

Děti ze základních škol se v knihovně při besedách a přednáškách setkávají se zajímavými 

osobnostmi, letos knihovnu navštívila spisovatelka Ivona Březinová, spisovatel, zpěvák a 

pedagog Marek Šolmes Srazil, malíř a ilustrátor Pavel Čech a spisovatelka Jitka Vítová. 

Knihovna se již tradičně řadou akcí pro děti  

i dospělé připojila k TÝDNU KNIHOVEN, 

který probíhá každoročně začátkem října a 

jehož cílem je propagace čtení, čtenářství, 

knih a knihoven. Právě v Týdnu knihoven 

byl tým knihovníků posílen o zaměstnance 

Městské knihovny Dobříš. Mezi knihovnou 

v Dobříši a knihovnou v Mladé Boleslavi 

proběhla výměna zaměstnanců. Knihovnice 

z Mladé Boleslavi pomáhala v létě při akci 

pro děti v Dobříši, knihovník z Dobříše přijel 

v říjnu do Mladé Boleslavi. Během Týdne  
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knihoven se konala celá řada čtení pro děti, 

deskohraní, ale i horrorové čtení povídky S. Kinga.  

V knihovně byla vedena odborná praxe studentů ISŠ Na Karmeli.  

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

handicapovaným čtenářům tak seniorům. Odepsané knihy byly dvakrát za rok nabídnuty 

k prodeji čtenářům před budovou knihovny, teprve poté byly likvidovány formou sběrného 

papíru. 

 

Pravidelně byla pro dospělé čtenáře a širokou veřejnost připravována zajímavá setkání. 

 

 Neuvěřitelné skutečnosti-setkání se spisovatelem, záhadologem  

a scenáristou Arnoštem Vašíčkem 

 Mezinárodní den darování knih 

 Božena Němcová milující a bojující – představení 

jednoho herce se Stanislavou Hoškovou 

 Dobrá rada nad zlato – autorské čtení literárních 
prací seniorů 

 Jak zlepšit paměť? Trénovat! – přednáška při 

příležitosti Národního týdne trénování paměti 

 slavnostní vyhlášení čtenáře roku 2015-Táta čtenář 

 beseda se spisovatelkou H.M. Körnerovou 

 charitativní bazar knih ve spolupráci 
s Dobrovolnickým centrem 

 prodejní výstava knih nakladatelství Usborne  

 Ruku v ruce den za dnem-výstava portrétů pacientů  
s nemocí motýlích křídel 

 Václav Laurin-výstava při příležitosti 150 let od narození 

 Den otevřených dveří 

 Byla jsem na světě-představení jednoho herce se 

Stanislavou Hoškovou o životě Olgy Scheinpflugové  

a jejím soužití s Karlem Čapkem 

 Voda je život – autorské čtení literárních prací seniorů 

 výstava o dobrovolnictví a dobrovolnících v Mladé 

Boleslavi 

 

Svět na dlani – cyklus cestovatelských přednášek: 

 Hellada aneb Maratón po pevninském Řecku 
cestovatele Ondřeje Valáška 

 Island cestovatele, fotografa a geografa  

Pavla Svobody 

 Vietnam cestovatelky a spisovatelky  
Magdy Radostové 

 Borneo krásné i drsné cestovatelky  

a spisovatelky Sašy Ryvolové 

 Albánie a Kosovo cestovatele Antonína Kůrky 

 expedice Altiplano cyklocestovatelů  

Moniky a Jiřího Vackových 

 Nový Zéland Jiřího Máry 

 Sibiř cestovatele a fotografa Tomáše Kubeše 
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 Indonésie cestovatele Filipa Žákovského 

V rámci cyklu Svět na dlani jsou přenášky nabízeny také v překladu do znakového jazyka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floristické semináře s floristkou Anetou Novotnou:  

 Velikonoční květinový košík  

 Podzimní dekorace dveří 

 Adventní svícen 
 

Cyklus seminářů o komunikaci, sebepoznání  

a osobním rozvoji s Jitkou Bartoňovou: 

 Úspěšná komunikace 

 Respektujme se   

 Uvědom si sám sebe 

 Síla ženy 

 

Angličtina pro začátečníky s jazykovou školou Hampson 

 setkávání dvou skupin začátečníků (od 7.10.2014 do 26.5.2015) 

 setkávání jedné skupiny začátečníků ( od 5.10 2015 do 30.5. 2016) 
 

Trénování paměti s trenérkou paměti III. stupně 

Gabrielou Vavřinovou 

 kurzy pro pokročilé (od 17.2. 2015 do 23.6. 2015) 

 kurzy pro začátečníky (od 8.9. 2015 do 2.2. 2016) 
 

Základy práce na PC pro seniory s dobrovolnicí 

Jitkou Tomkovou 

 kurz od 8.9. 2015 do 29.9. 2015 

 

S.E.N. klub 

 pravidelná setkávání členek S.E.N klubu a veřejnosti, během kterých byly v roce 2015 
vyráběny dárky pro klienty Naděje  
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V roce 2015 byly v knihovně zavedeny dvě nové služby pro čtenáře. Od ledna 2015 je možné 

vypůjčit si v knihovně deskové hry, na výběr je z 24 her, které byly zakoupeny díky 

sponzorskému daru firmy Ško-Energo. V březnu 2015 bylo ve spolupráci s portálem eReading a 

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR zahájeno půjčování e-knih přímo z katalogu 

knihovny. V nabídce je kolem 1500 titulů e-knih, které je možné stáhnout přímo z katalogu na 

zařízení s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace eReading.cz. Po stažení  

e-výpůjčky do čtenářova zařízení se e-výpůjčka zapíše také do čtenářova konta a započítá se i do 

statistiky výpůjček knihovny. Čtenář má možnost vypůjčit si tímto způsobem 1 titul na 21 dnů,  

po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Nevztahuje se na ni proto pokuta z 

prodlení, výpůjčka sama zmizí ze zařízení čtenáře.  

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

nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké ve výši 

10 000,-Kč, díky čemuž rozšířila fond zvukových knih 

pro zrakově postižené o 201 nových titulů,  zapojila se do 

projektu Česká knihovna, v rámci něhož bylo pořízeno 34 

nekomerčních titulů. V rámci projektu VISK 8A 

Informační zdroje byla za finanční podpory Ministerstva 

kultury ČR provozována licencovaná databáze ASPI 

(systém právních informací), mediální databáze českých 

médií Anopress a databáze LibreryPressDisplay, která 

obsahuje více než 2100 zahraničních deníků a populárně 

naučných časopisů. 

Knihovna získala dotaci z Ministerstva kultury ČR na 

zavedení systému RFID do dětského oddělení ve výši 

340 000,-Kč. Zastaralý systém ochrany knihovního fondu 

již nevyhovoval moderním požadavkům. Zavedením 

systému RFID do dětského oddělení knihovna získala 

efektivnější nástroj pro evidenci a ochranu knihovního fondu. Přestože zavedení RFID 

technologie provází řada technických problémů, jejichž odstraňování bude prováděno ještě 

v roce 2016, konečné řešení přinese zlepšení kvality služby.  

 

     

                   

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 byly  pro knihovníky regionu uspořádány kurzy :„MS Power Point“ , „Internet a 

zpracování dat“, „Dětská literatura“,  „Šablony webu pro malé knihovny“ a „Setkání s autory K. 

Smolíkovou a J. W. Procházkou“. 
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Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu Brandýs,  Mělník, 

Mladá Boleslav a Praha-východ, půjčeno bylo touto cestou 710 svazků.  

Výkon RF je každoročně ohrožen naprosto nedostatečnou částkou dotace, v důsledku čehož musí 

knihovna hledat jinou cestu, jak plnit regionální funkce bez finančního krytí z dotace. 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, žádá každoročně knihovna o finanční dar obce, které jsou zřizovateli knihoven 

regionu. 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 bylo v roce 2015 půjčeno v souborech výměnného fondu 22 430 svazků. 

 

                

IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2015 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 15/15 16/16 

ostatní profese 8/6,8 8/6,8 

z celku zam.pro RF 3/2,25 3/2,25 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,56 23.240,- 

ostatní profese 7,125 22.725,- 

z celku zam. pro RF 2,25 26.363,- 

 

 

Dodržování bezpečnosti práce: 

 

 pravidelná každoroční prověrka BOZP 

 pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 

 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 2015, více zdrojové financování – regionální činnost knihovny, dotace, dary 

a vlastní činnost, skončilo celkovým výsledkem  hospodaření  86 387,12 Kč. 

 

Činnost a služby knihovny  byly financovány z příspěvku zřizovatele - 9 400 000,00 Kč,  

z dotace KÚ Středočeského kraje - 1 107 000,00 Kč,  z dotace MK ČR - 400 000,00 Kč, z darů 

obcí a dalších dárců – 232 100,00 Kč, z rezervního fondu – 287 617,53 Kč, z fondu odměn –  
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33 743,00 Kč, z investičního fondu – 436 481,00 Kč, z vlastních výnosů – 1 229 757,30 Kč a 

ze zdaněných úroků – 1 099,70 Kč. 

 

 

Celkem  náklady   12 272 258,45 Kč                                                                             

              výnosy     12 358 645,57 Kč                                                                                      

              výsledek hospodaření    86 387,12 Kč  

                                                            

  

 

1) Výnosy  – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  

 

3) Finanční majetek  

a/ stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet  včetně spořícího                                    1338695,50 Kč 

-  účet FKSP                                                                       9655,39 Kč 

b/   pokladní hotovost                                                             14928,00 Kč 

c/   ceniny                                                                                             6960,00 Kč 

            - závazky                                                                               834876,65 Kč 

            - pohledávky                                                                          170110,00 Kč 

  

 

 5) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    1 107 000,00 Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy                                                          10 000,00 Kč 

             - MK ČR – server                                                                        25 000,00 Kč 

             - MK ČR – e-knihy                                                                      15 000,00 Kč 

             - MK ČR – systém RFID                                                           340 000,00 Kč 

             - MK ČR – cyklus přednášek                                                       10 000,00 Kč 

                                               

 6) Investice 
            - tvorba fondu v roce 2015 z odpisů ve výši 84 379,00 Kč a investiční dotace ve výši  

               340 000,00 Kč. Z fondu byl financován nákup technologie RFID (detekční brána a tři  

               pracovní stanice).                        

               Zůstatek  fondu : 438 830,04 Kč. 

          

  7/ Ostatní fondy 

      a/Fond odměn : čerpání : 33 700,00  - odměny                                                        

         Zůstatek fondu :  14 257 Kč 

       

       b/Rezervní fond : byl použit jako zdroj pro čerpání finančních darů v celkové výši              

          232 100,00 Kč. Poskytnuté finanční dary od obcí byly použity na činnost regionálních  

          funkcí, které nejsou plně financovány Středočeským krajem – 222 100,00 Kč.  

          Na vzdělávání a odměny k soutěžím, které knihovna pořádala během roku bylo použito  

          10 000,00 Kč z darů od právnických a fyzických osob. Částkou 277 700,00 Kč byly  

          proplaceny náklady na provoz knihovny, především nákup kódů pro technologii RFID,  
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          operační systém pro server, nový server, monitory. Čerpána daňová úspora z minulých let. 

          Zůstatek fondu : 189 177,16 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. 

 Oběh vnějších i vnitřních účetních dokladů probíhá podle směrnice KMMB č.4/2015. 

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. Revize automatických vstupních dveří je prováděna jednou ročně 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 ze strany zřizovatele, jejímž předmětem bylo hospodaření knihovny 

včetně fungování vnitřního kontrolního systému v roce 2014 a souvisejícím období, proběhla ve 

dnech 11.9. – 25.9. 2015. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné 

závady byly ihned napraveny.  

  Kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení, jejímž předmětem bylo plnění 

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

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, byla provedena 8.1. 2015. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

   

 

VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

   Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura závazků a 

pohledávek  byla provedena v lednu 2016 se stavem k 31.12.2015. 

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

evidencí. Majetek knihovny je od roku 2014 nově evidován čárovými kódy, inventarizace 

probíhá za pomoci přenosného snímače kódů rychleji a efektivněji. 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 7.3. 2016                                                            Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 
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Příloha ke zprávě o činnosti za rok 2015  

PřO:  knihovna města Mladá Boleslav 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady     

Spotřeba materiálu 501 1722617,47  

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 + 504 591993,20  

Opravy a udržování 511 48664  

Cestovné 512 25908  

Ostatní služby 518 + 513 764945,30  

Mzdové náklady celkem 521 6376418  

- z toho: platy zaměstnanců 6357071  

              OON 19347  

Zákon.sociální pojištění 524 2154154  

Jiné sociální pojištění 525 17626  

Zákon. sociální náklady 527 265479  

Jiné sociální náklady 528   

Daně a poplatky 53.. 1582,70  

Ostatní náklady z činnosti 549 32210  

Odpisy 551 72547  

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558 198133,78  

Ostatní finanční náklady 569    

Náklady celkem – účtová třída 5 12272258,45  

Výnosy    

Výnosy z prodeje  601 + 602 + 604 802488,34  

Výnosy z pronájmu 603 191690 1850 

Čerpání fondů 648 546460,53  

Ostatní výnosy z činnosti 649 63216  

Úroky 662 1099,70  

Smluvní pokuty 641 170513  

Výnosy z transferů 672 10584328  

- z toho: příspěvek od zřizovatele 9400000  

              dotace z KÚ  1107000  

Další – projekty 77328  

Výnosy celkem – účtová třída 6 12356795,57 1850 

Výsledek hospodaření  za činnosti 84537,12 1850 

Výsledek hospodaření za celou PřO  86387,12 
 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2015 

 

 

    stav 

1.1.2015 

   příděly      
  z VH 2014 

     jiné     
  dotace atd 

   použití 
    provoz 

  použití 
    ostatní 

      stav 

31.12.2015 

RF     413 

          414 

225227,89 88440,37 0 277617,

53 

0 36050,73 

0 0 232100 0 232100 0 

Fond 

odměn 

0 48000 0 0 33743 14257 

Investiční 

fond 

450932,04 84379 340000 0 436481 438830,04 

                                                                        

 


