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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 se systémem poboček na 

území města. 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 

 

       III.       Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

      

        Počet registrovaných čtenářů.........................................................5 634 

                      z toho dětí........................................................................1 537 

        Počet návštěvníků celkem..........................................................109 202 

                      z toho internet..................................................................5 662 

                      z toho kulturní akce........................................................10 200 

                      z toho vzdělávací akce......................................................2 655 

                      z toho virtuální návštěvy.................................................26 490 

        Počet výpůjček.............................................................................337 746                       

        Nákup dokumentů...........................................................................6 197 

                z toho zvukových dokumentů....................................................354  

http://www.kmmb.cz/
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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. 

  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 spisovatele Františka Hrubína. Pro děti byl připraven večer plný zábavy v duchu 

tvorby tohoto spisovatele. Knihovnice v kostýmech pohádkových postav dětem předčítaly, ale 

také jim připravily řadu her a soutěží, vyráběly s dětmi masky, byl uspořádán karneval, děti 

shlédly taneční vystoupení a divadelní představení. V prostorách knihovny byl umístěn 

poklad, který děti společně hledaly. Během večera děti při soutěžích nasbíraly kupony, které 

mohly na závěr vyměnit za drobné dárky v krámku „U Šeherezády“. 

  V březnu, v rámci Týdne čtení, se uskutečnil pro žáky ZŠ pohádkový seminář „Jak vzniká 

pohádka“ a celý březen probíhala čtení pro děti z MŠ. 

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

a pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. Studentům SŠ a SOU byla nabídnuta možnost 

roční registrace v knihovně zdarma. 

  Již počtvrté 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 Rytířský řád a čtenářský průkaz do knihovny na jeden 

rok zdarma. Pasováno bylo 416 dětí. 

   Letos byla v květnu ukončena naprosto nová 

soutěž pro děti s názvem KNIHOPLUTÍ, která 

v knihovně probíhala již od října 2009. Ze 

seznamu 12ti doporučených knih měly děti za 

úkol přečíst osm, aby se postupně dostaly až na 

palubu pomyslné lodi, získaly titul „ostřílený 

Noc s  Andersenem Noc s  Andersenem 

Pasování prvňáčků Pasování prvňáčků 

Knihoplutí 
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plavčík“  a odměnu v podobě knihy a  diplomu. 

Pro zvlášť zdatné čtenáře, kteří přečetli všech 12 

knih ze seznamu, bylo připraveno překvapení. Při 

předávání cen dostali navíc „lodní lístek“, který je 

opravňoval k vyhlídkové plavbě po Máchově 

jezeře. Výlet s plavbou po Máchově jezeře se 

konal 12.6.2010 a zúčastnilo se ho 21 nejlepších 

čtenářů soutěže. Soutěž se uskutečnila díky 

sponzorským darům. Soutěž má pokračování, 

které bylo vyhlášeno letos v říjnu, tentokrát nese 

název BOLESLAVSKÝ EXPRES . 

  Během roku proběhla další řada akcí pro děti např. beseda se spisovatelkou Ivonou 

Březinovou o knize Básník v báglu a o K.H.Máchovi, beseda se spisovatelkou Petrou 

Braunovou o knize Ema a kouzelná kniha, divadelní představení Čaroděj a kouzelný stůl a 

divadelní představení Kudy cesta do divadla. K Mezinárodnímu dni dětí proběhla na dětském 

oddělení soutěž a vánoční soutěží pro děti byl letošní rok ukončen.  

  Knihovna se již tradičně připojila k TÝDNU KNIHOVEN (motto: Knihovna pro 

všechny), ve kterém proběhla řada akcí pro děti i dospělé, ale i pro klienty Centra 83, např. 

řada besed se spisovatelkou a fotografkou Zuzanou Samkovou, křest publikace z edice 

Boleslavské osobnosti „Cicvárkovi a Dlabačův mlýn“, výstava „Encyklopedie ve vývoji vědy 

a techniky“ a následná beseda k výstavě. V tomto týdnu byl také slavnostně uveden do 

provozu nový bibliobox, schránka na vracení knih, díky kterému mohou čtenáři vracet knížky 

i mimo provozní dobu knihovny. Bibliobox je pro čtenáře vítanou novinkou a již nyní je 

hojně využíván. V Týdnu knihoven vyjel na svou trasu autobus MHD, opatřený reklamou 

knihovny. Během tohoto týdne byla knihovna obyvatelům města připomenuta i méně 

tradičním způsobem-přes 300 knih opatřených logem knihovny a výzvou ke čtení bylo 

rozvěšeno v autobusech a připomnělo lidem význam čtení. 

Knihovnický happening, který při příležitosti Týdne knihoven každoročně probíhá, se letos 

uskutečnil v Turnově, zaměstnanci knihovny zde také reprezentovali svou knihovnu a své 

město. 

  Knihovna zprostředkovala svým čtenářům možnost hlasování v soutěži Magnesia Litera. 

Knihoplutí-výlet 

Bibliobox Autobus MHD s reklamou  Knihy cestují za čtenáři 

Dětské oddělení Dětské oddělení Dětské oddělení 
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  V knihovně byla vedena odborná praxe studentů ISŠ Na Karmeli, jak obor knihkupec, tak 

nově otevřený obor informační služby, od 16.8. do 10.9. zde vykonávala odbornou praxi 

studentka prvního ročníku filologie, od 22.11. do 3.12. zde vykonávaly odbornou stáž dvě 

studentky z OA z Košic a od 9.12.do 22.12. studentka ze Střední školy knižní kultury. 

  Byla zavedena služba DDD (donáška do domu), nejprve pro nevidomé a slabozraké čtenáře, 

koncem roku byla tato služba rozšířena i pro čtenáře jinak handicapované nebo pro seniory. 

  V rámci projektu Euroklíč Střední Čechy města byl do dveří k WC pro invalidy ve vestibulu 

knihovny nainstalován Eurozámek. 

 

      
 

 

Pravidelně byla pro veřejnost připravována zajímavá setkání: 

 

 od ledna do března se návštěvníci knihovny mohli setkávat s vedoucím Hvězdárny města 

Mladá Boleslav Mgr.Pavlem Bromem, který v cyklu astronomických přednášek seznamoval 

účastníky s těmito tématy: Jak člověk poznával sluneční soustavu 

                                          Velcí astronomové Evropy 

                                          Čas a kalendář 

                                          Námořní navigace 

                                         A.Einstein, jeho život, myšlenky a dílo 

 Ondřej Valášek vyprávěl a promítal fotografie ze svých cest při besedě „Horská rapsodie“ 

 knihovnu navštívil a se čtenáři besedoval současný český spisovatel Petr Šabach  

 o cestách po JARu, Botswaně a Namibii vyprávěl a fotografie promítal David Švejnoha 

 v knihovně proběhl slavnostní křest druhého dílu románu Petra Šiljajeva „Lehká nostalgie 

po těžkých časech“ 

 se čtenáři přijela besedovat, především o své nové knize, česká spisovatelka, cestovatelka a 
redaktorka Českého rozhlasu Pavla Jazairiová 

 knihovna uspořádala dvě literární vycházky: „Krajinou Karla Sellnera“ a „Krajinou 

Máchova Máje“, obě vycházky vedl Bohumil Horáček 

 

 

  

 

 

 

 

Krajinou Máchova Máje Krajinou Karla Sellnera 

Vestibul knihovny Čítárna 
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uskutečnil se cyklus přednášek ThMgr.Michala Krchňáka, jednoho z pěti překladatelů 

Českého studijního překladu Bible: Izrael očima překladatele Bible 

                                                         Slasti a strasti překladatele Bible 

                                                         Co skrývají biblická jména? 

                                                         Láska podle Bible 

 do knihovny za svými čtenáři přijela spisovatelka a čarodějka Jenny Nowak 

 v knihovně byla slavnostně pokřtěna knížka Mgr. Heleny Červené z edice Boleslavské 

osobnosti „Cicvárkovi a 

Dlabačův mlýn“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 uskutečnila se série besed pro děti i dospělé se spisovatelkou, cestovatelkou a fotografkou 
Zuzanou Samkovou 

 Miloslav Bařina a Miroslav Koloc přednášeli v knihovně o K.H.Máchovi a jeho cestě do 

Krkonoš 

 cestovatelka a fotografka Ilona Bittnerová vyprávěla a promítala fotografie ze svých cest po 
Albánii 

 v knihovně bylo pořádáno i několik výstav:  

  „Tibet“ – fotografie a dokumenty 

  „Krása dřeva“ – řezbářské práce J.Urbana 

  „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“ – expozice o lidech    

   s hluchoslepotou a jejich výtvarné  tvorbě 

  „Encyklopedie ve vývoji vědy a techniky“-výstava  

   spojená s přednáškou pracovnice Knihovny Akademie  

   věd ČR 

  „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ – dokumenty,  

   fotografie, vzpomínky 

  „Výstava amatérských výtvarných umělců“ – obrázky místních umělkyň 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní křest Slavnostní křest 

Krása dřeva-výstava 
Místa utrpení, smrti a hrdinství-výstava 

Krása dřeva-výstava 

Krása dřeva-výstava 
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  Rok 2010 byl pro knihovnu problematický vzhledem k celkové finanční situaci. Příspěvek 

na činnost knihovny byl oproti našemu návrhu krácen o 1 100 000,-Kč, čemuž se knihovna 

snažila čelit celou řadou úsporných opatření a organizačních změn. V oddělení AZOF byla 

uvolněna pozice knihovník, provoz šatny byl omezen pouze na zimní měsíce, byl snížen 

nákup knih atd. Snahou Knihovny města Mladá Boleslav je především zajištění kvalitních 

knihovnických a informačních služeb občanům města a podle možností i rozvoj těchto služeb. 

  Vzhledem k úsporným opatřením se několik akcí oproti plánu nepodařilo uskutečnit. 

Pracovní setkání s kolegy z partnerské Malokarpatské knižnice v Pezinku naplánované 

v rámci Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářů, ale i naplánovaná literární soutěž, následné 

vydání sborníku ze soutěže a jeho slavnostní křest. Snížením nákupu knih dochází ke snížení 

kvality knihovního fondu a nárůstu počtu objednávek Meziknihovní výpůjční služby, s čímž 

souvisí i nárůst nákladů na poštovné.  

 

 

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 byl pro knihovníky uspořádán seminář ke statistice, aktiv 

profesionálních knihoven regionu, kurz Knihovnické minimum a setkání knihovnic bývalého 

střediska MB. Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu 

Brandýs,  Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ. Byla provedena prověrka v místní 

knihovně Sojovice, Sezemice, Josefův Důl a Jabkenice a v knihovně Josefův Důl zahájena 

revize knihovního fondu. Pro knihovnu v Chotětově, kde nastoupila nová knihovnice, byly 

zpracovány přírůstkové a úbytkové seznamy. 

  Dotace na výkon RF byla v důsledku propadu příjmů Středočeského kraje krácena o 

268 000,-Kč. Náklady na výkon RF se zvyšují společně s nárůstem nákladů na energie, 

služby, mzdy, 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 plné šíři, jak byly nastaveny v minulých letech. Dalším opatřením bylo snížení úvazků 

pracovníků zajišťujících RF a další drobná úsporná opatření. Snahou KMMB je zachovat 

úroveň a rozsah služeb pro malé profesionální i neprofesionální knihovny regionu Mladá 

Boleslav na stávající úrovni.  

       

  Knihovnám regionu půjčeno v souborech výměnného fondu                         

       dokumentů.....................................................................................27 289 

                 

Pobočka Čejetice 
Pobočka Severní Město 

Pobočka Debř 
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IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2010 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 20/19,25 19/18,5 

ostatní profese 10/8,15 10/8,15 

z celku zam.pro RF 4/2,75 3/ 2,25 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,4 22 838,- 

ostatní profese 6,5 20 863,- 

 

 

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 2010 /více zdrojové financování – regionální činnost knihovny/  

skončilo celkovým výsledkem  hospodaření 0. 

Činnost a služby knihovny  byly financovány z příspěvku zřizovatele - 11 048 000,00 Kč,  

z dotace KÚ  960 000,00 Kč, z dotace MK ČR 7 000,00 Kč, z darů obcí a dalších dárců – 

170 714,00 Kč, z rezervního fondu – 75 507,25 Kč, z fondu odměn 30 000,00 tis. Kč 

a z vlastních příjmů  1 370 027,38 Kč. 

 

Knihovna v roce 2010 upravovala 2x  rozpočet  o poskytnuté dotace . 

Navýšení příspěvku : dotace KÚ                                                              960 000,-- 

                                   dotace MK                                                                 7 000,-- 

                                   

Celkem náklady  -                                                                              13 661 248,63       

              výnosy   -                                                                              13 661 248,63 

 

    

  1) Výnosy – podrobně viz příloha č.1 

  2) Náklady – podrobně viz příloha č.1 
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3) Finanční majetek  

1. stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet                                                              1 755 397,56 Kč 

-  účet FKSP                                                                   49 122,26 Kč 

2. pokladní hotovost                                                           11  687,-- Kč   

3. ceniny                                                                                8 760,-- Kč    

 

4) Pohledávky a závazky 

            - závazky                                                                             888 997,70 Kč 

            - pohledávky                                                                        195 459,87 Kč 

 5) Dotace – podrobně viz příloha č.1 

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    960 000,-- Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy                                                         7 000,-- Kč 

              

      6) Investice 

          Investiční fond / fond reprodukce majetku/ je naplňován  z účetních odpisů majetku.  

         Z investičního fondu byl realizován nákup služebního automobilu ve výši  320 960,-Kč  

         a biblioboxu ve výši 178 800,-Kč.        

         Zůstatek investičního fondu : 509 932,04 Kč. 

          

  7/ Ostatní fondy 

             Fond odměn byl  naplněn ze zlepšeného HV roku 2009 ve výši  30 000,--Kč. 

            Čerpán  ve výši 30 000,--Kč. 

            Zůstatek 7 000,--Kč.   

              

             Rezervní fond byl naplněn za zlepšeného HV roku 2009  ve výši 61 938,75Kč a  

            finančních darů během roku 2010 ve výši 170 714,--Kč  z toho na regionální činnost 

           138 100,--Kč. Použit na  zajištění provozu  knihovny a na odměny k soutěžím    

            v celkové částce  246 221,25Kč. 

            Zůstatek rezervního fondu : 101 350,96Kč z toho finanční dar 1 000,--Kč. 

 

 

    

 

 

Oddělení pro dospělé Dětské oddělení 
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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. 2/2005 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.2/2009. 

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 hospodárné vynakládání finančních 

prostředků příspěvku zřizovatele v roce 2010, proběhla ve dnech 1. a 3. listopadu 2010. 

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady byly ihned 

napraveny.  

  Kontrola OSSZ, jejímž předmětem bylo provádění nemocenského pojištění, odvodu 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů 

v důchodovém pojištění za období 1.9.2008-1.9.2010, proběhla v říjnu 2010. Nebyly zjištěny 

nedostatky. 

 

VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

     Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura 

závazků a pohledávek  byla provedena v prosinci 2010 a lednu 2011 se stavem k 31.12.2010. 

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

evidencí.  

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 14.2.2011                                                            Věra Kovaříková                                                                                                              

                                                                                                            ředitelka KMMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

                                                                   ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZA  ROK 2010  - příloha č.1    
                                                                                                      (v tis.Kč)           

                                                                                                                  

č. hlavní doplňková dotace hlavní doplňková dotace Vývojový

ukazatel účtu činnost činnost granty CELKEM činnost činnost granty CELKEM ukazatel

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 hlavn.čin.

9=5/1

  1. Spotřeba materiálu 501 1569,00 16,00 1585,00 1524,63 51,19 1575,82 97,17

  2. Spotřeba energií / +503/ 502 600,00 0,00 600,00 551,89 45,26 597,15 91,98

  3. Prodané zboží 504 3,00 0,00 3,00 2,15 0,00 2,15 71,66

  4. Opravy a udržování majetku 511 70,00 0,00 70,00 90,17 1,58 91,75 128,81

  5. Cestovné - správní zaměstnanci 512 20,00 0,00 20,00 13,19 4,32 17,51 65,95

  6. Náklady na rep. + občerst. 513 3,00 0,00 3,00 0,81 0,00 0,81 27,00

  7. Služby 518 1159,00 8,00 1167,00 1128,35 75,91 1204,26 97,36

  8. Mzdové náklady 521 6526,00 651,00 7177,00 6597,38 639,57 7236,95 101,09

  8.a z toho: platy zaměstnanců 6484,00 651,00 7135,00 6553,27 639,57 7192,84 101,07

  8.b             ostatní osobní náklady 42,00 0,00 42,00 44,11 0,00 44,11 105,02

524 2205,00 222,00 2427,00 2233,64 219,60 2453,24 101,30

527 130,00 19,00 149,00 131,63 12,88 144,51 101,25

10. Ostatní sociální náklady 528 25,00 0,00 25,00 15,12 2,32 17,44 60,48

11. Daně a poplatky 538 1,00 0,00 1,00 1,60 1,60 3,20 160,00

12. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 97,86 0,00 97,86 x

13. Odpisy movitého majetku 551 153,00 51,00 204,00 153,14 50,87 204,01 100,09

14. Ostatní finanční náklady 559 15,00 0,00 15,00 14,59 0,00 14,59 97,27

15. NÁKLADY CELKEM - 12479,00 967,00 13446,00 12556,15 1105,10 13661,25 100,62

16. Tržby / +604 / 602 758,00 0,00 758,00 746,52 0,00 746,52 98,49

17. Výnosy z pronájmu 603 167,00 0,00 167,00 186,93 3,20 0,00 190,13 111,93

18. Ostatní výnosy celkem / +662/ 64.. 506,00 0,00 506,00 571,50 0,00 571,50 112,94

18.a              příjmy z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 4,30 x

18.b              použití  fondů RF,FO,IF 227,00 0,00 227,00 138,10 138,10 276,20 60,83

18.c             jiné 17,00 0,00 17,00 1,58 0,00 1,58 x

19. VÝNOSY CELKEM x 1431,00 0,00 1431,00 1504,95 3,20 138,10 1646,25 105,17

20. Neinv. příspěvek 11048,00 967,00 12015,00 11048,00 0,00 967,00 12015,00 100,00

21. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                       

poř.

Investiční dotace zřizovatele na:

  9. Povinné pojistné placené 

zaměst. (soc.,zdrav.,FKSP )

PřO Knihovna města Mladá Boleslav adresa   Václava Klementa 1229,   293 23 Mladá Boleslav IČ: 70565872

schválený rozpočet  2010                      skutečnost k 31.12. 2010

 


