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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 

- doplňková činnost 

 

                                    
 

 

                    

           

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

 

        Počet registrovaných čtenářů........................................................6 846 

                      z toho dětí.......................................................................2 108       

        Počet návštěvníků celkem.........................................................146 028 

                      z toho internet.................................................................3 039                          

                      z toho kulturní akce........................................................7 122                         

                      z toho vzdělávací akce....................................................3 293 

                      z toho virtuální návštěvy...............................................75 214 

                      z toho půjčovny a studovny..........................................57 360 

        Počet výpůjček..........................................................................335 564  

        Nákup dokumentů.........................................................................6 246 

      

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. 

Vztah ke knize si totiž člověk buduje již od 

útlého dětství. Přístup, který si člověk ke knize a 

literatuře vytvoří v dětství, jej provází po celý 

život a do značné míry předurčuje jeho 

potenciální vztah k přijímání informací vůbec (a 

tedy i k tak potřebnému celoživotnímu 

vzdělávání). Právě z těchto důvodů je podpora 

dětského čtenářství oprávněně zásadním tématem 

současnosti. 

Knihovna se i letos připojila, za finanční podpory 

sponzorů, k celostátní propagační akci 

s mezinárodním přesahem NOC 

S ANDERSENEM.  K nocování v knihovně se 

sešlo 24 dětí ve věku od 8 do 11 let, knihovnice a 

další pomocníci-dobrovolníci. Nejdříve se děti 

pobavily se spisovatelem, skladatelem a 

zpěvákem Markem Šolmesem Srazilem. Následovala velká čtenářská a luštitelská hra na téma 

hrdinů Čtyřlístku, tvorba sádrových masek a cesta za pokladem. Celý program byl prokládán 

pohybovými hrami, čtením s tématem Čtyřlístku a dalšími úkoly. Na závěr děti získané body 
využily při nákupu v „krámečku“ s knížkami a 

dalšími odměnami. Kolem půlnoci byl čas 

rozložit karimatky a spacáky a po čtení a 

špitání se uložit ke spánku. Sladké sny nám 

zajistily nové polštářky od členů místního 

S.E.N. klubu. 

Již pojedenácté se konalo 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 
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čtenářů, dostali čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok, komiks, který děti zábavnou formou 

provádí městem Mladá Boleslav a placku „Už jsem čtenář“ s logem knihovny. Pasováno bylo 

614 dětí. 

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

byla vyhlášena cena ČTENÁŘ ROKU. 

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

pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. Od září knihovna nově nabízí školám lekce 

informační bezpečnosti a mediální gramotnosti. V pobočce Severní Město jsou pořádány 

interaktivní vyučovací hodiny v knihovně a čtení pro družinu. 

V dubnu byla ukončena čtenářská soutěž pro 

děti s názvem SLADKÝ ŽIVOT S 

KNÍŽKOU, která v knihovně probíhala již od 

října 2016. Soutěž je určena dětem od 8 do 11 

let a je zaměřena na podporu dětského 

čtenářství. Děti měly za úkol číst vybrané 

knížky a odpovídat na otázky související s 

textem, aby se postupně dostaly do cíle a 

získaly odměnu v podobě knihy a  diplomu. 

Nejlepší soutěžící se zúčastnili výletu do 

Botanicusu v Ostré. Výlet i soutěž se 

uskutečnily díky sponzorským darům. Soutěž 

má dvě pokračování, v hlavní budově knihovny 

tentokrát nese soutěž název S KNIHOU ZA HVĚZDAMI a v pobočce Severní Město VELKÝ 

TŘESK S KNIHOU. 

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

čtení a tvoření, žáci základních škol se v knihovně scházeli při motivačních programech na 

podporu dětského čtenářství nakladatelství Thovt, ale i na besedách se spisovateli. 

Čtenářské dílny pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče se konají se pravidelně jednou měsíčně.  

 

                      
 

Knihovna připravila pro dospělé a mládež zajímavý večer s názvem PO ZAVÍRAČCE. Byl 

připraven bohatý program plný čtení, hraní deskových her, promítání filmu a především úniková 

hra. 
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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. Před 

budovou knihovny probíhal mimořádný prodej 

knih, v oddělení pro dospělé čtenáře byl promítán 

zajímavý dokumentární film, v oddělení pro děti se 

konala tvůrčí dílna a čtení, děti i dospělí prožili 

odpoledne deskových her, na besedu se čtenáři 

přijel Karel Sýs a Jan Rejžek a seniorské divadlo 

HEČ v knihovně uvedlo svou hru Žena pokaždé 

jinak. Během Týdne knihoven byly odepsané 

knížky z fondu knihovny rozvěšeny a nabídnuty lidem v autobusech hromadné dopravy. Knížky 

opatřené logem knihovny, výzvou ke čtení a výzvou k návštěvě knihovny připomněly lidem 

význam čtení.  

Knihovna se zapojila do akce NOC LITERATURY, kterou organizovalo Městské divadlo 

Mladá Boleslav. Během jednoho večera byla představena díla současné evropské literatury v 

podání známých herců.  

V knihovně byla během roku vedena odborná praxe studentů ISŠ Na Karmeli.  

Čtenářům byla poskytována služba DDD (donáška do domu) určená jak handicapovaným 

čtenářům, tak seniorům. Odepsané knihy byly třikrát 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. 

 

 Tajemství pánevního dna - přednáška pro ženy  

 Karolina Světlá - představení jednoho  

   herce se Stanislavou Hoškovou 

 O cestě ke zdraví – přednáška Moniky  
   Roubkové                                

 Jak zlepšit paměť? Trénovat! –  

   přednáška při příležitosti Národního  

   týdne trénování paměti 

 Za co všechno nemůže Brusel – beseda  
   s europoslancem Pavlem Teličkou 

 workshop Jany Heidenreichové  

   Velikonoční vitráž 

 Drbny včera, dnes a zítra – představení  
   seniorského divadla HEČ  

 Noc literatury  

 Tři bratři z Mydlovaru – beseda s Mgr. Václavem Kořánem  
   o reedici knihy Karla Sellnera 

 Kineziologie v běžném životě – přednáška  

  Bc. Jany Heidenreichové 

 Eliška Krásnohorská - představení jednoho  
  herce se Stanislavou Hoškovou  

 Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový  

   pořad 

 Beseda s básníkem a spisovatelem Karlem  
   Sýsem 

 Žena pokaždé jinak – představení  

   seniorského divadla HEČ 

 workshop Jany Heidenreichové  Psané  
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   mandaly 

 Společenská témata v literatuře pro mládež – přednáška Mgr. Radka Blažka 

 Po zavíračce – večerní akce pro mládež a dospělé 

 

Svět na dlani – cyklus cestovatelských přednášek: 

 Kde ženy vládnou s cestovatelkou a spisovatelkou Kateřinou Karáskovou 

 Tanzánie: šelmám na dosah s cestovatelkou a fotografkou Magdalenou Radostovou 

 Vietnam, Myanmar s cestovatelem, studentem a rodákem z Mladé Boleslavi 

 Palestina: země nezemě s cestovatelem a fotografem Jiřím kalátem 

 Kyrgyzstán a Tádžikistán s cestovatelem a 
fotografem Pavlem Svobodou  

 Putování po Persii s geologem Richardem 

Honsem  

 Pěšky do Istanbulu s Viktorkou Hlaváčkovou 

 Nový Zéland sakra natěžko s cyklocestovateli    

   Monikou a Jirkou Vackovými  

 Napříč USA: cesta za východem slunce  
   s cestovatelem z Mladé Boleslavi Karlem Třískou 

 Papu Papua s cestovatelem a fotografem  

   Tomášem Kubešem 

 Maroko: život v sousedství Sahary s cestovateli  
   Lenkou a Václavem Špillarovými 

 Vietnam s cestovatelem z Mladé Boleslavi  

   Antonínem Kůrkou 

 

Floristické semináře s floristkou Anetou 

Novotnou:  

 Jarní dekorace dveří  

 Velikonoční flower box 

  Květinový obraz 

 Podzimní dekorace 

 Živý svícen 
 

Promítání dokumentárních filmů 

 Švédská teorie lásky 

 Na stupních vítězů 

 Na sever od slunce 

 Život začíná po stovce 

 10 miliard – co máte na talíři? 

 

 

Fotografování pro seniory s dobrovolníkem  

Ing. Zdeňkem Kolínem 

 kurz od 9.1. 2017 do 13.3. 2017 

 kurz od 4.9. 2017 do 4.12. 2017 

 

 

Angličtina pro začátečníky s jazykovou 

školou Hampson 

 kurz od 2.10. 2017 do 28.5. 2018 
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Trénování paměti s trenérkou paměti III. stupně 

Gabrielou Řepovou 

 kurz pro začátečníky (od 31.1. 2017 do 6.6. 2017) 

 kurz pro pokročilé (od 7.2. 2017 do 13.6. 2017) 

 klub trénování paměti (od 26.1. 2017 do 22.6.  
   2017) 

 

S.E.N. klub 

 pravidelná setkávání členek S.E.N klubu a 

veřejnosti, během kterých byly v roce 2017 

vyráběny dárky pro dobrovolníky a baleny knihy do 

průhledné fólie pro knihovnu. 

 

V roce 2017  knihovna mohla díky pochopení zřizovatele a navýšení příspěvku vybavit novým 

nábytkem vestibul a půjčovnu pro dospělé čtenáře.  

Knihovna se zapojila do projektu Česká knihovna, v rámci něhož bylo pořízeno 30 

nekomerčních titulů a v rámci projektu Cizojazyčná literatura bylo nakoupeno 45 titulů.  

V rámci projektu VISK 8A Informační zdroje byla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

provozována licencovaná databáze ASPI (systém právních informací) a databáze PressReader, 

která obsahuje více než 2100 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů. 

Knihovna získala dotaci z Ministerstva kultury ČR na zavedení systému RFID do pobočky 

Severní Město ve výši 220 000,-Kč, čímž došlo k zavedení RFID technologie v celé knihovně. 

Projekt začal již v roce 2015 zavedením RFID v oddělení pro děti, pokračoval v roce 2016 

zavedením RFID v oddělení pro dospělé čtenáře a ukončen byl v roce 2017. Zastaralý systém 

ochrany knihovního fondu již nevyhovoval moderním požadavkům. Zavedením systému RFID 

knihovna získala efektivnější nástroj pro evidenci a ochranu knihovního fondu a zlepšení kvality 

služby.  

Knihovna získala dotaci z Ministerstva kultury ČR na zakoupení datového serveru ve výši 

188 000,- Kč, díky níž mohl být zastaralý server z roku 2007 vyměněn za nový moderní server. 

Za finanční podpory Středočeského kraje ve výši 50 000,-Kč mohla knihovna zakoupit nový 

nábytek do zasedací místnosti. 

     

                   

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 :„Současná česká literatura“ , 

„Společenská témata v literatuře pro mládež“, „Akviziční portál Team Library“,  „Elektronické 

zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu“. 

 

Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu Brandýs,  Mělník, 

Mladá Boleslav a Praha-východ, půjčeno bylo touto cestou 1146 svazků.  

Výkon RF je každoročně ohrožen 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 je možné zachovávat stávající služby v téměř plné šíři, jak byly 

nastaveny v minulých letech. Knihovnám regionu bylo v roce 2017 půjčeno v souborech 
výměnného fondu 23 143 svazků. 
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IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2017 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 16/16 16/16 

ostatní profese 8/6,8 8/6,8 

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

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,5 24.424,- 

ostatní profese 7,125 22.707,- 

z celku zam. pro RF 8,66 25.312,- 

 

 

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  knihovny v roce 2017 skončilo kladným hospodářským výsledkem 93 321,15 Kč.  

Činnost a služby knihovny  byly financovány: 

z příspěvku zřizovatele – 10 841 000,- Kč,  

z dotace KÚ Středočeského kraje – 1 438 744,- Kč,  

z dotace KÚ Středočeské kraje účelové – 50 000,- Kč, 

z dotace MK ČR – 66 732,- Kč,  

z darů obcí a dalších dárců – 275 900,- Kč,  

z dotací od obcí – 8 000,00 Kč, 

z vlastních výnosů – 1 213 630,- Kč 

z vedlejší hospodářské činnosti -819 766,-Kč 

z investičního transferu MK – 382 837,74 Kč na nákup investičního majetku. 

 

Organizace intenzivně vyhledává další  zdroje příjmů nad rámec příspěvku od zřizovatele. Jsou 

to zejména dary od obcí, dotace Ministerstva kultury a vedlejší hospodářská činnost. 

 

Hlavní činnost náklady            13 940 824,69 Kč                                                                             

Hlavní činnost výnosy             13 899 284,19 Kč  

Hl. činnost výsledek hosp.            -41 540,50 Kč 

 

Doplňková činnost náklady          684 904,35 Kč 

Doplňková činnost výnosy           819 766,- Kč                                                                        

Doplň. činnost výsledek hosp.      134 861,65 Kč        

 

Výsledek hospodaření  za celou příspěvkovou organizaci  93 321,15Kč. 
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1) Výnosy  – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  

3) Finanční majetek  

a/ stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet  včetně spořícího                                    1 932 569,62 Kč 

-  účet FKSP                                                                     23 959,13 Kč 

b/   pokladní hotovost                                                               7 264,00 Kč 

                  c/   ceniny                                                                                  8 190,00Kč 

            - závazky                                                                           1 934 161 ,44 Kč 

            - pohledávky                                                                         237 525 ,55 Kč  

 5) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    1 438 744,00 Kč 

             - MK ČR – datový server                                                          167 472,94 Kč 

             - MK ČR – systém RFID                                                           215 364,80 Kč 

             - MK ČR – informační zdroje (formou licencí)                           23 232,00 Kč 

  - Stř. kraj -   účelová dotace nábytek            50 000,00 Kč 

                   

 6) Investice: tvorba fondu v roce 2017 z odpisů ve výši 122853,- Kč a investiční dotace ve výši    

            382837,74 Kč. Z fondu byl financován nákup technologie RFID (detekční brána a  

            pracovní stanice) a nákup nového serveru.                     

            Zůstatek  fondu : 620841,75 Kč.          

  7/ Ostatní fondy 

      a/Fond odměn : čerpání : 0                                                        

         Zůstatek fondu :   257 Kč 

       

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

          275 900,- Kč. Poskytnuté finanční dary od obcí byly použity na činnost regionálních  

          funkcí, které nejsou plně financovány Středočeským krajem – 255 900,00 Kč.  

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

          20 000,00 Kč z darů od právnických a fyzických osob. 

          Zůstatek fondu : 77 326,59 Kč 

 

 

VI.   Kontrolní činnost 

 

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

vnitřní směrnice KMMB. Všechny operace v KMMB podléhají finanční kontrole, tzn. 

předběžné, průběžné a následné. 

Oběh vnějších i vnitřních účetních dokladů probíhá podle vnitřní směrnice KMMB. 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.    

Kontrola stavu BOZP ze strany Odborového svazu pracovníků knihoven proběhla dne 

27.7.2017. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontrola plnění 
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povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti proběhla 24.11.2017. 

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 2018 se stavem k 31.12.2017. 

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

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

pomoci přenosného snímače kódů rychleji a efektivněji. 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 9.2. 2018                                                             Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 
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Příloha: Rozbor hospodaření za rok 2017  

 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady     

Spotřeba materiálu 501 1989427,95 19507 

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 583958,11 29889 

Prodané zboží 504  6996,43 

Opravy a udržování 511 85707,13 4129 

Cestovné 512 31646  

Reprezentace 513 2449  

Ostatní služby 518 556167,55 148810,06 

Mzdové náklady celkem 521 7261984 345604 

- z toho: platy zaměstnanců 7178328 317524 

              OON 83656 28080 

Zákon.sociální pojištění 524 2433090 107957 

Jiné sociální pojištění 525 18994 889 

Zákon. sociální náklady 527 345369,56 14668,56 

Jiné sociální náklady 528   

Daně a poplatky 53.. 1500  

Manka a škody 547  207,30 

Ostatní náklady z činnosti 549 25343,34 5165 

Odpisy 551 122853  

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558 482335,05 1082 

Ostatní finanční náklady 569   

Náklady celkem – účtová třída 5 13940824,69 684904,35 

Výnosy    

Výnosy z prodeje  601 + 602  777060,18 818349 

Výnosy z pronájmu 603 199980  

Výnosy z prodaného zboží 604  1417 

Smluvní pokuty 641 156577,55  

Čerpání fondů 648 281178  

Ostatní výnosy z činnosti 649 79930,78  

Úroky 662 81,68  

Ostatní finanční výnosy 669   

Výnosy z transferů 672 12404476  

- z toho: příspěvek od zřizovatele 10841000  

              dotace z KÚ  1488744  

              dotace MK 66732  

               Dotace ostatní 8000  

Další – projekty   

Výnosy celkem – účtová třída 6 13899284,19 819766 

Výsledek hospodaření  za činnosti -41540,50 134861,65 

Výsledek hospodaření za celou PřO  93321,15 
 

 

 

    stav 

1.1.2017 

   příděly      
  z VH 2016 

     jiné     
  dotace atd 

   

použití 
    provoz 

  použití 
    ostatní 

      stav 

31.12.2017 

RF     413 

          414 

73806,85 3519,74 0 0 0 77326,59 

0  275900 0 275900 0 

Fond odměn 257 0 0 0 0 257 

Fond investic 539766,04 0 505690,74 0 424615,03 620841,75 

 


