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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........................................................5 672 

                      z toho dětí.......................................................................1 613         

        Počet návštěvníků celkem.........................................................176 367 

                      z toho internet.................................................................5 287                          

                      z toho kulturní akce.........................................................7 117                         

                      z toho vzdělávací akce....................................................3 472 

                      z toho virtuální návštěvy...............................................92 055 

                      z toho půjčovny a studovny..........................................68 436 

        Počet výpůjček..........................................................................576 842  

        Nákup dokumentů.........................................................................6 441 

                 

 

      

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.  V roce 2014 pokračovala také snaha knihovny 

nabídnout více aktivit seniorům, především byla rozšířena 

nabídka vzdělávacích kurzů .  

  Knihovna se i letos připojila, za finanční podpory 

sponzorů, k celostátní propagační akci s mezinárodním 

přesahem NOC S ANDERSENEM.  Letos byla tato akce 

věnována knižní postavě, hrdinovi dětských knih, psímu 

detektivu Vrťapkovi, nesla se tedy v detektivním duchu. 

Děti během celého večera plného zábavy, soutěží, 

pohybových i vědomostních her získávaly indicie, jež je 

měly dovést k odhalení pachatele, který údajně v knihovně 

odcizil knížku. Během večera navštívili knihovnu strážníci městské policie se svým 

služebním psem, předčítat dětem přišel také náměstek primátora Daniel Marek. 

Děti usínaly při poslechu úryvků z knížky o chytrém komisaři Vrťapkovi. 

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

a byla vyhlášena cena ČTENÁŘSKÁ RODINA ROKU. 

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

a pro studenty SŠ a SOU lekce informatiky. 

  Již poosmé 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. Letos poprvé 

byla malým čtenářům věnována knížka vydaná 

knihovnou, komiks, který děti zábavnou formou provádí 

městem Mladá Boleslav. Pasováno bylo 590 dětí. 

   V květnu byla ukončena velká čtenářská soutěž pro děti s názvem LETEM SVĚTEM 

KNIH, která v knihovně probíhala již od října 2013. Soutěž byla zaměřena na podporu 



 4 

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 hrad Valdštejn a na pěší 

túru po Hruboskalsku. Výlet i soutěž se uskutečnily díky sponzorským darům. Soutěž má 

pokračování, které bylo vyhlášeno v říjnu 2014, tentokrát nese název S KNIHOU MĚ BAVÍ 

SVĚT. 

 

                    
 

 V prvním pololetí roku 2014 pokračovaly ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem při 

magistrátu města akce pro děti 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, Kateřinou 

Blažkovou, Danielou Krolupperovou, Michaelou Burdovou, vánoční čtení, prázdninové čtení, 

beseda spojená s výtvarnou dílnou s autorkou knihy „Dárkové krabičky Zdeňkou 

Pospíšilovou, výtvarná soutěž „Tisíc a jedna vůně jara“, soutěž o nejlepší komiks, výstava 

ilustrací Zdeňka Buriana a celá řada výtvarných dílen spojených se čtením knih.  
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Knihovna se již tradičně připojila k TÝDNU KNIHOVEN, který probíhá každoročně 

začátkem října a jehož cílem je propagace čtení, čtenářství, knih a knihoven. V Týdnu 

knihoven se knihovna obyvatelům města připomněla také v autobusech hromadné dopravy - 

přes 600 knih opatřených logem knihovny, výzvou ke 

čtení a výzvou k návštěvě knihovny bylo rozvěšeno 

v autobusech a připomnělo lidem význam čtení a 

knihoven. 

  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: 

 

 přednáška o cestě na Island Jindřišky Drahotové 

 přednáška „Via Baltica“ cestovatele Ondřeje Valáška 

 kurz „Angličtina pro začátečníky“ 

 kurz „Trénování paměti“ 

 kurz „Základy práce na PC pro seniory“ 

 kurz „Finanční gramotnost“ 

 slavnostní předání ceny Čtenářská rodina roku 

 výstava fotografií R.T.Drbohlava 

 přednáška cestovatele, geologa a fotografa Pavla 

Svobody o Gruzii 

 

                            
 

 výstava ke 100.výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala  

 beseda se spisovatelkou Zuzanou Franckovou 

 přednáška o trénování paměti s trenérkou Gabrielou Vavřinovou 

 floristické semináře „Jarní dekorace na dveře“, „Podzimní věnec“, „Podzimní dekorace na 

stůl“ a „Vánoční věnec na dveře“ 

 přednáška Magdy Radostové „Tibet versus Čína“   

 přednáška Petra Nováka „Využití počítače a internetu při pátrání po předcích“ 

 autorské čtení z knihy „Něco navíc“ a setkání s autory Jakubem Lejskem a Radkem 
Růžičkou 
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 přednáška „Cestou osudu a náhody-Návrat po sedmi letech“ cestovatele Romana 

Vehovského  

 přednáška o zkušenostech s překlady a o knize „Maškaráda kolem smrti“ Jindřišky 

Drahotové 

 přednáška „Kotekáči z Baliemu“cestovatelky Saši Ryvolové 

 výstava „Josef Čapek“ 

 přednáška Petra Nováka o sociálních službách pro seniory a handicapované 

 beseda s profesorem Charitek Bahbouh o jeho knize, o arabském světě a islámu 

 výstava „20 let v nové budově knihovny“ 

 výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana 

 literární vycházka při příležitosti 100.výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala „Kdo 
jsem….“ 

 přednáška „Magické Bulharsko“ Tomáše Kubeše 

 pravidelná setkání S.E.N. klubu 

 „Není ticho jako ticho“-seminář o komunikaci s lidmi 

se sluchovým postižením 

 setkání s režisérem, scénáristou, reportérem a 
moderátorem Vlado Štancelem 

 výstava kompenzačních pomůcek pro lidi se 

zrakovým postižením 

 přednáška „Barma-země tisíců pagod“ –M.a J. 
Vackovi  

 výstava a přednáška ke 100.výročí zahájení 1.světové 

války „Československé legie v boji za vznik 

Československa“ 

 autorské čtení prací seniorů „Ohlédnutí za 7 ročníky 
literárních soutěží“ 

 přednáška rodiny Márových „USA a Havajské 

ostrovy“ 

 autorské čtení Mileny Štráfeldové z knihy „Guláš  
pro Masaryka“ 

 výstava obrazů Mirky Procházkové 

 „Půjdem spolu do Betléma“-představení seniorského divadla HEČ 

 křest vlastivědného sborníku „Boleslavica´14“ 
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  Rok 2014 přinesl čtenářům knihovny především nové vstupní dveře nejen do budovy 

knihovny, ale také do obou půjčoven. Nové automatické teleskopické vstupní dveře naprosto 

vyhovují lidem, kteří mají v důsledku svého věku, postižení či omezení specifické nároky na 

prostředí. Instalací automatických dveří zmizela bariéra, která byla pro malé děti, seniory, pro 

uživatele s dočasným či trvalým zdravotním postižením, ale i pro rodiče s kočárky jen těžko 

překonatelná. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké ve výši 12 000,-Kč a zapojila se do 

projektu Česká knihovna, v rámci něhož bylo pořízeno 23 titulů. V rámci projektu VISK 8A 

Informační zdroje byla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR provozována 

licencovaná databáze ASPI (systém právních informací). Během celého roku 2014 byly 

odstraňovány nedostatky v novém on-line katalogu knihovny, který byl zakoupen v roce 2013 

v rámci projektu Ministerstva kultury ČR VISK3 Informační centra veřejných knihoven. 

Nedostatky a omyly způsobené především různou kvalitou zpracování katalogizačních 

záznamů během dlouhé řady let provozu knihovny, novými požadavky na funkce katalogu a 

novými trendy v knihovnictví, byly během roku odstraněny. Do databáze knih byla během 

roku také importována databáze výměnného fondu, který je používán především pro 

cirkulační soubory do knihoven regionu. Nový elektronický katalog Portaro je, i přes 

počáteční problémy, 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.  
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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 byly  pro knihovníky regionu uspořádány kurzy :„Word pro 

pokročilé“ , „Prezentační programy v knihovně“, „Excel pro pokročilé“ a „Šablony webu pro 

malé knihovny“. 

Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny okresu Brandýs,  

Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ.  

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 půjčeno v souborech výměnného fondu                         

       dokumentů.....................................................................................22 665 svazků 

 

                

IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

Zaměstnanci 2014 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 3/1,75 3/2,25 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrná mzda 

 

Zaměstnanci 2014 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,56 23.802,- 

ostatní profese 7,125 22.610,- 

z celku zam.pro RF 2,25 27.103,- 

 

 

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 
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V.    Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

Hospodaření v roce 2014, více zdrojové financování – regionální činnost knihovny, dotace, 

dary a vlastní činnost, skončilo celkovým výsledkem  hospodaření  148 272,37 Kč 

 

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

z dotace KÚ Středočeského kraje - 1 080 000,00 Kč,  z dotace MK ČR - 12 000,00 Kč, z darů 

obcí a dalších dárců – 468 650,00 Kč, z rezervního fondu – 36 726,00 Kč, z fondu odměn –

31 262,00 Kč, z vlastních výnosů – 1 308 658,82 Kč a z ostatních výnosů – 11 832,00 Kč. 

 

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. 

 

Celkem  náklady  -  12 500 856,45 Kč                                                                             

              výnosy   -   12 649 128,82 Kč                                                                                       

              výsledek hospodaření   - 148 272,37 Kč  

                                                            

  

 

1) Výnosy  – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  

 

3) Finanční majetek  

a/ stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet  včetně spořícího                                    1 997 126,25 Kč 

-  účet FKSP                                                                       6 280,38 Kč 

b/   pokladní hotovost                                                              6 637,00 Kč 

c/   ceniny                                                                                 9 748,00 Kč    

4) Pohledávky a závazky 

            - závazky                                                                               961 090,13 Kč 

            - pohledávky                                                                             8 935,00 Kč 

  

 

 5) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                    1 080 000,00 Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy                                                          12 000,00 Kč 

                                               

 6) Investice 
            - investiční fond tvoříme z odpisů investičního majetku. Spoříme na nové servery a  

              zavedení technologie RFID (ochrana a evidence knižního fondu), proto v r. 2014  

              nebyl čerpán                          

          

               Zůstatek  fondu : 439 100,04 Kč. 

          

  7/ Ostatní fondy 
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      a/Fond odměn : čerpání : 31 262,00  - odměny                                                        

         Zůstatek fondu :  0 Kč 

           

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

               darů v celkové částce  248 000,00 Kč byly použity na výkon regionálních  

               funkcí - 208 000,00 Kč, na vzdělávání -  5 000,00 Kč a na zavedení služby     

               půjčování deskových her a nákup věcných darů k soutěžím, které pořádala  

               knihovna v roce 2014 – 35 000,00Kč. 

              Částkou 36 726,00 Kč byly proplaceny náklady na provoz knihovny, především               

               nákup přenosného PC pro nově zavedené snímání čárových kódů majetku  

              (inventarizace majetku) a mimořádný nákup klimatizace do serverovny.  

               Věcné dary (programy) – 220 650,00 Kč. 

               Čerpána daňová úspora z minulých let. 

               

               Zůstatek fondu : 225 227,89 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.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 ze strany zřizovatele, jejímž předmětem bylo hospodaření se 

svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky v roce 2014, proběhla ve dnech 

21.7. a 22.7. 2014. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady 

byly ihned napraveny.  

  Kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, jejímž předmětem bylo plnění ustanovení 

Zákoníku práce proběhla dne 7.5.2014. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

  Kontrola ze strany Odborového svazu pracovníků knihoven, jejímž předmětem byla péče o 

BOZP a PO, proběhla dne 29.5.2014. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

  Veřejnosprávní kontrola ze strany Ministerstva kultury ČR, jejímž předmětem bylo 

hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými v rámci dotačního programu VISK v roce 
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2013 na podporu projektu „Nový knihovnický program Verbis a nový katalog Portaro“, 

proběhla dne 27.11.2014. 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 2015 se stavem k 31.12.2014. 

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 10.2.2015                                                            Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 
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Příloha ke zprávě - hospodaření 2014 

PřO:  Knihovna města Mladá Boleslav 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady    

Spotřeba materiálu 501 1 671 371,48  

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503 596 958,60  

Prodané zboží 504 2 993,00  

Opravy a udržování 511 61 319,95  

Cestovné 512 20 158,00  

Náklady na reprezentaci 513 4 456,10  

Ostatní služby 518 746 296,54  

Mzdové náklady celkem 521 6 462 501,00  

- z toho: platy zaměstnanců 6 433 696,00  

              OON 28 805,00  

Zákon.sociální pojištění 524 2 183 156,00  

Jiné sociální pojištění 525 18 056,00  

Zákon. sociální náklady 527 266 341,30  

Daně a poplatky 538 3 040,38  

Ostatní náklady z činnosti 549 32 194,00  

Odpisy 551 111 012,00  

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558 321 002,10  

Náklady celkem – účtová třída 5 12 500 856,45  

Výnosy    

Výnosy z prodeje  601 + 602  770 360,92  

Výnosy z pronájmu 603 342 789,00 1 850,00 

Výnosy z prodaného zboží 604 3 185,00  

Smluvní pokuty 641 169 252,00  

Čerpání fondů 648 315 988,00  

Ostatní výnosy 649 236 235,00  

Úroky 662 5 636,90  

Příspěvky a dotace 672 10 803 832,00  

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

              dotace z KÚ  1 080 000,00  

              dotace MK ČR 12 000,00  

              další – odpisy DHM z dotace (403) 11 832,00  

Výnosy celkem – účtová třída 6 12 647 278,82 1 850,00 

Výsledek hospodaření  za činnosti 146 422,37 1 850,00  

Výsledek hospodaření za celou PřO  148 272,37 

 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2014 

 

 

    stav 

1.1.2014 

   příděly      

  z VH 2013 

     jiné     

  dotace atd 

   použití 

    provoz 

  použití 

    ostatní 

      stav 

31.12.2014 

RF     413 

          414 

162 897,99 99 055,90 0 36 726,00 0 225 227,89 

0 0 248 000,00 248 000,00 0 0 

Fond 

odměn 

21 262,00 10 000,00 0 31 262,00 0 0 

Investiční 

fond 

339 920,04 99 180,00 0 0 0 439 100,04 

 

 


