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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........................................................5 580 

                      z toho dětí........................................................................1 695         

        Počet návštěvníků celkem..........................................................156 018 

                      z toho internet..................................................................5 748                          

                      z toho kulturní akce........................................................10 826                          

                      z toho vzdělávací akce......................................................1 739 

                      z toho virtuální návštěvy.................................................57 433 

                      z toho půjčovny a studovny............................................84 384 

        Počet výpůjček.............................................................................345 147  

        Nákup dokumentů...........................................................................7 734 

                 

 

      

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 2013 pokračovala také snaha nabídnout více doprovodných akcí knihovny 

seniorům.  

  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 Heleny Zmatlíkové, jejíž výročí 

narození jsme si připomněli. Pro děti byl připraven večer 

plný zábavy v duchu tvorby této ilustrátorky. Knihovnice 

dětem předčítaly, ale také jim připravily řadu her a 

soutěží. Předčítat dětem přišel také náměstek primátora 

Daniel Marek. 

Děti navštívily mini ZOO při DDM, měly možnost prohlédnout si domácí, volně žijící i 

exotická zvířata a vyslechly si zasvěcený výklad pracovníka Ekocentra Jana Cindra.  

Překvapením pro děti byla návštěva herce, komika a baviče Oty Jiráka, rodáka z Debře, který 

dětem vyprávěl o své práci, svém dětství a o knížkách, které má rád. Děti měly možnost herce 

vyzpovídat a kladly mu neuvěřitelné množství otázek. Během večera děti při soutěžích 

nasbíraly kupony, které mohly na závěr vyměnit za drobné dárky v krámku „U Martínka“. 

Děti usínaly při poslechu úryvků z knížky Děti z Bullerbynu. 

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

a byla vyhlášena cena ČTENÁŘ ROKU, tentokrát v  kategorii děti do 15 let. 

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

a pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. 

  Již posedmé 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, dostali rytířský řád čtenáře a 

čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok. Pasováno 

bylo 530 dětí. 

   V květnu byla ukončena velká čtenářská soutěž pro děti 

s názvem BOLESLAVSKÁ ŠLÁPOTA, která v knihovně probíhala již od října 2012. Soutěž 
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byla zaměřena na poznávání města Mladá Boleslav a jeho okolí. Děti postupně zodpovídaly 

otázky týkající se historie, kultury, architektury, sportu, aby se postupně dostaly do cíle a 

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

překvapení. Zúčastnili se knihovnického výletu, který je vedl Metalovou stezkou po Mladé 

Boleslavi, do Templu, na vyhlídkovou věž, ale také na Michalovickou putnu, kde je čekali 

šermíři ze skupiny historického šermu Eragon.  

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

vyhlášeno v říjnu, tentokrát nese název LETEM SVĚTEM KNIH. 

 

                    
 

 V roce 2012 vznikly ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem při magistrátu města dvě 

zajímavé akce, které pokračovaly i v roce 2013, ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ a TVŮRČÍ 

DÍLNY. Obě akce se setkaly s velkým ohlasem nejen dětí, ale i jejich rodičů a prarodičů. 

 

 

                          
   

 

 Během roku proběhla další řada akcí pro děti nejen 

v hlavní budově knihovny, ale také v pobočce Severní 

Město, např. beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou, 

představení o vzniku knihy s názvem „Knížka Helča“, 

beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, pořad 

k podpoře dětského čtenářství „Plavba kapitána 

Černovouse“, setkání s Jirkou Márou, který společně 

s rodiči procestoval téměř celý svět, přestože je odmalička 

upoután na invalidní vozík. Společně s TyfloCentrem 

připravila knihovna zážitkovo-vzdělávací program „Čteno 

rukama a ušima“, který žákům druhého stupně ZŠ přiblížil život lidí se zrakovým postižením. 



 5 

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. 

V Týdnu knihoven zavítal do knihovny spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, 

cestovatel a fotograf Josef Fousek, spisovatelka Táňa Kubátová, ale i historik Vlastimil 

Vondruška. 

  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. Odepsané knihy byly čtvrtletně nabízeny k prodeji 

čtenářům před budovou knihovny, teprve poté byly likvidovány formou sběrného papíru. 

 

Pravidelně byla pro veřejnost připravována zajímavá setkání: 

 

 autorské čtení básníka a písničkáře Jiřího Dědečka 

 výstava „Různé tváře dobrovolnictví“ 

 Čtení pro nejmenší  

 kurz „Angličtina pro seniory“ 

 kurz „Angličtina pro začátečníky“ 

 kurz „Trénování paměti“ 

 kurz „Základy práce s PC“ 

 slavnostní předání ceny Čtenář roku 

 „Jamajka ze sedel skládacích kol“-Monika a Jirka Vackovi 

 výstava a přednáška „Pomníčky Jizerských hor“  
 

              
 

 literární večer „Nesnesitelná lehkost bytí“ 

 osvětová beseda na podporu autismu „Putování s básníkem“ 

 setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 

 floristické semináře „Velikonoce“, „Podzimní věnec“ a „Dýně plná květin“  

 setkání s autorem Četnických humoresek Michalem Dlouhým 

 „Drbny“-dialogy na motivy vyprávění českých herců v podání divadla seniorů 

 přednáška a výstava „Je esperanto mrtvý jazyk?“ 

 přednáška spisovatelky M.Bittnerové „B.Němcová a V. D.Lambl“ 

 přednáška o Austrálii Jiřího Máry 

 „3000 km Tureckem“-přednáška P.Bičiště 

 cyklus seminářů pro nezaměstnané 

 přednáška T. Kubeše „Vúdu Afrika“ 

 přednáška A.Marákové o Skotsku 

 setkání s Josefem Fouskem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Texta%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humorista
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dk%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
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 autorské čtení prací seniorů „Řemeslo má zlaté dno“ 

 výstava „Cirkus je poslední romantika na světě“ 

 setkání se spisovatelkou Táňou Kubátovou 

 cyklus kurzů Finanční gramotnost 

 „Symbolika biblické fauny“-přednáška M.Krchňáka 

 „Čteno rukama a ušima“ pro žáky ZŠ 

 výstava o vývoji zimního stadionu v Mladé Boleslavi 

 „Aljaška divoká a krásná“ –setkání s M.Radostovou 

 Tvůrčí dílny pro děti 

 křest knihy „Svědectví“ P.Šiljajeva 

 výtvarná soutěž „Šťastná babička, šťastný dědeček“  

 přednáška A. Kůrky o Tasmánii 

 přednáška „Trénování paměti pro každý den“ 

 výstava o cestovateli Josefu Kouřimském 

 dvě literární vycházky ve spolupráci s 1.boleslavskou 
„Krajinou K.Sellnera“ a „Za Ostře sledovanými vlaky“ 

 

 

               
 

  Rok 2013 přinesl čtenářům knihovny možnost bezhotovostní platby kartou na všech 

půjčovnách, tedy i v pobočce Severní Město, nový elektronický katalog, ale i novou službu-

možnost poslání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty. Pobočka Severní Město byla 

označena novým nápisem, knihovna je prezentována na informačním panelu města dvěma 

videospoty.  
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Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2013 nakoupeno a zpracováno 7 734 svazků, tedy o 1 294 

svazků více než v roce 2012. 

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 a zapojila se do 

projektu Česká knihovna, v rámci něhož bylo pořízeno 37 titulů. V rámci projektu VISK 8A 

Informační zdroje byla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR pořízena čtenářům 

licencovaná databáze ASPI (systém právních informací). V rámci projektu Ministerstva 

kultury ČR VISK3 Informační centra veřejných knihoven byl zakoupen nový moderní on-line 

katalog Portaro a knihovnický program Verbis (výše dotace byla 74 000,-Kč). Nový 

elektronický katalog Portaro je uživatelsky mnohem příjemnější, čtenář se lépe orientuje 

nejen v knižním fondu, ale i ve svém čtenářském kontě. Katalog umožňuje rezervaci a 

prolongaci knih z domova, fulltextové vyhledávání díky systému Lucene, ale i komunikaci 

s ostatními uživateli a knihovníky. Do katalogu byl implementován systém Moje ID pro další 

možnost identifikace čtenáře, katalog obsahuje též mobilní verzi. V rámci dotačního 

programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21.století získala knihovna dotaci ve výši 

10 000,-Kč na realizaci projektu „Komiksový průvodce městem Mladá Boleslav“. Komiks, 

který vznikl, bude předáván dětem při Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářů. 

Knihovna provedla poptávková řízení:  

 na nákup počítačů, dodavatelem se stala firma KaK Computers, s.r.o. Mladá Boleslav  

 na hlavního dodavatele knih, dodavatelem se stala firma OPA Praha 

 na úklidové práce, dodavatelem se stala firma Lesk Mladá Boleslav 
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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 „Současná 

japonská literatura“ a kurz „Google nejen vyhledavač“. 

Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu Brandýs,  

Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ.  

  Dotace na výkon RF byla v roce 2013 krácena oproti předchozímu roku o 187 000,-Kč, tzn. 

že oproti roku 2009 byla krácena celkem o 488 000,-Kč, jak dokládá následující tabulka. 

V druhé polovině roku došlo k navýšení částky. 

 
RF–dotace pro pověřenou knihovnu MB 

rok dotace bonus celkem 

2006 
1 150 

000 126 500 1 276 500 

2007 
1 150 

000 126 500 1 276 500 

2008 
1 150 

000 126 500 1 276 500 

2009 
1 228 

000 0 1 228 000 

2010 960 000 0 960 000 

2011 926 840 0 926 840 

2012 926 840 0 926 840 

2013 740 000 0 

740 000 

později 

navýšeno  
o 280 000 

 

Výkon RF byl v začátku roku ohrožen nejen naprosto likvidační částkou, ale také 

nedostatečnou posloupností zasílání finančních prostředků dotace, v důsledku níž musela 

knihovna hledat jinou cestu, jak plnit regionální funkce bez finančního krytí z dotace. 

Finanční prostředky jsou zasílány knihovnám až v dubnu, květnu či červnu, ale knihovna plní 

regionální funkce kontinuálně, od ledna daného roku. Řada jednání mezi knihovnami, 

Krajským úřadem a Magistrátem města Mladá Boleslav vedla k opatření, díky němuž by 

v příštích letech měla být dotace posílána včas, ale vedla také k navýšení finančních 

prostředků dotace pro rok 2013 na částku rovnající se roku předchozímu. Z jednání vyplynula 

též nutnost vytvořit novou koncepci pro RF, která byla Krajskému úřadu koncem roku 2013 

předložena ke schválení.  

  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 nejen zachovat stávající služby v téměř plné šíři, jak 

byly nastaveny v minulých letech, ale především překlenout období do doby převodu 

finančních prostředků z dotace a neporušit rozpočtovou kázeň. 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.....................................................................................22 501 svazků 
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IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

Zaměstnanci 2013 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 15/15 15/15 

ostatní profese 8/6,8 8/6,8 

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

 

 

Průměrné platové třídy a průměrná mzda 

 

Zaměstnanci 2013 průměrná mzda průměrná třída 

knihovnice 23.920,- 8,5 

ostatní profese 22.707,- 7,125 

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

 

 

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 2013, více zdrojové financování – regionální činnost knihovny, dotace, 

dary a vlastní činnost, skončilo celkovým výsledkem  hospodaření  120 887,90. 

 

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

z dotace KÚ -  1 024 000,00 Kč,  z dotace MK ČR - 94 000,00 Kč, z darů obcí a dalších  

dárců – 217 400,00 Kč, z rezervního fondu – 188 846,70 Kč, z fondu odměn – 32 860,00 Kč, 

z investičního fondu na opravy – 88 083,00 Kč a z vlastních výnosů – 1 319 417,15 Kč. 

 

Celkem  náklady  -                                                                              12 555 550,95 
              výnosy   -                                                                               12 676 438,85  

              výsledek hospodaření                                                               120 887,90 

 

 Výnosy jsou o 11 832,00Kč vyšší ( tj. i vyšší výsledek hospodaření). Uvedená částka není  

 finančně pokryta, jiná metodika účtování odpisů od 1.1.2013 z nakoupeného investičního     

 majetku  z dotace  tvoří tento zkreslený výsledek hospodaření. 

 

1) Výnosy  – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  
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3) Finanční majetek  

a/ stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet  včetně spořícího                                    1 860 686,31 Kč 

-  účet FKSP                                                                       1 363,41 Kč 

b/   pokladní hotovost                                                             11 827,00 Kč 

c/   ceniny                                                                                 4 122,00 Kč    

4) Pohledávky a závazky 

            - závazky                                                                           1  026 859,98 Kč 

            - pohledávky                                                                             7 085,00 Kč 

  

 

 5) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    1 024 000,00 Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy, komiksový  

                                průvodce, knihovnický SW                                      94 000,00 Kč 

                                               

 6) Investice 
            - investiční fond byl použit na malování II. etapy knihovny a na opravy žaluzií      

               v budově                                                                                    88  083,00 Kč 

          

               Zůstatek  fondu : 339 920,04 Kč. 

          

  7/ Ostatní fondy 

      a/Fond odměn : čerpání : 32 860,00  - odměny                                                        

         Zůstatek fondu :    21 262,00 Kč 

           

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

               darů v celkové částce  217 400,00 Kč byly použity na činnost             

               regionálních funkcí - 202 400,00 Kč, na vzdělávání -  5 000,00 Kč a na věcné               

               dary k soutěžím, které pořádala knihovna v roce 2013 – 10 000,00Kč. 

               

               Částkou 188 846,70Kč byly proplaceny náklady na provoz knihovny, především               

               nákup výpočetní techniky ( výměna více jak 10 let starých PC) a programů.  

               Mimo jiné také čerpána daňová úspora z minulých let. 

               

               Zůstatek fondu : 162 897,99 Kč. 
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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.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 2013, proběhla ve dnech 3. a 4. 6. 2013. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady byly ihned 

napraveny.  

 

VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

   Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura 

závazků a pohledávek  byla provedena v lednu 2014 se stavem k 31.12.2013. 

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

evidencí.  

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 10.2.2014                                                            Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 
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Příloha k rozboru hospodaření za rok 2013 

PřO: Knihovna města Mladá Boleslav 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady  xxx xxx 

Spotřeba materiálu 501 1 688 414,80  

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 672 656,60  

Prodané zboží 504 2 263,40  

Opravy a udržování 511 128 165,73  

Cestovné 512 15 361,00  

Náklady na reprezentaci 513 2 879,90  

Ostatní služby 518 737 935,42  

Mzdové náklady celkem 521 6 187 194,00  

- z toho: platy zaměstnanců 6 158 460,00  

              OON 28 734,00  

Zákon.sociální pojištění 524 2 086 484,00  

Jiné sociální pojištění 525 17 515,00  

Zákon. sociální náklady 527 254 706,20  

Daně a poplatky 53.. 1 500,00  

Ostatní náklady z činnosti 549 32 074,00   

Odpisy 551 133 864,00  

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558 594 536,90  

Náklady celkem – účtová třída 5 12 555 550,95  

Výnosy  xxx xxx 

Výnosy z prodeje  601 + 602  788 562,10  

Výnosy z pronájmu 603 275 522,00 3 200,00 

Výnosy z prodaného zboží 604 2 502,00  

Smluvní pokuty  183 072,00  

Čerpání fondů 648 527 189,70  

Úroky 662 10 540,05  

Ostatní výnosy 649  56 019,00  

Příspěvky a dotace 672 10 829 832,00 xxx 

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

              dotace z KÚ na regionální funkce 1 024 000,00 xxx 

              dotace MK ČR 94 000,00  

              další - odpisy DHM-dotace 11 832,00  

Výnosy celkem – účtová třída 6 12 673 238,85 3 200,00 

Výsledek hospodaření  za činnosti 117 687,90                    3 200,00 

Výsledek hospodaření za celou PřO                120 887,90                                                   
 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2013 

 

 

    stav 

1.1.2013 

   příděly      
  z VH 2012 

     jiné     
 dary, odpisy 

    použití 
     provoz 

  použití 
    ostatní 

      stav 

31.12.2013 

RF     413 

          414 

190 720,41 161 024,28         0 188 846,70        0 162 897,99 

        0         0 217 400,00 217 400,00        0          0 

Fond 

odměn 

 

  44 122,00 

 

   10 000,00 

 

        0 

 

  32 860,00 

 

       0 

 

   21 262,00       

Investiční 

fond 

 

305 971,04 
 

xxx 

 

122 032,00 

 

  88 083,00 

 

       0 

 

 339 920,04 
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