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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........................................................6 491 

                      z toho dětí.......................................................................2 124       

        Počet návštěvníků celkem.........................................................125 390 

                      z toho internet.................................................................2 418                          

                      z toho kulturní akce........................................................2 777                         

                      z toho vzdělávací akce....................................................2 580 

                      z toho virtuální návštěvy...............................................63 945 

                      z toho půjčovny a studovny..........................................53 670 

        Počet výpůjček..........................................................................306 636  

        Nákup dokumentů.........................................................................6 288 

      

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 při divadelním 

představení Pejsek a kočička. Následovala velká čtenářská a luštitelská hra, pečení dortu 

s pejskem a kočičkou a cesta za pokladem. Celý 

program byl prokládán pohybovými hrami, čtením 

z knížky O pejskovi a kočičce a dalšími úkoly. Kolem 

půlnoci byl čas rozložit karimatky a spacáky a po čtení 

a špitání se uložit ke spánku.. 

Již podvanácté 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 čtenářů, 

dostali čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok, 

komiks, který děti zábavnou formou provádí městem 
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Mladá Boleslav a placku „Už jsem čtenář“ s logem knihovny. Pasováno bylo 600 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 roku 2017 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 květnu byly vyhodnoceny dvě čtenářské 

soutěže pro děti VELKÝ TŘESK S KNIHOU 

a S KNIHOU ZA HVĚZDAMI, které 

v knihovně probíhaly již od října 2017. Soutěže 

byly zaměřeny na podporu dětského čtenářství, 

jedna probíhala v hlavní budově a druhá 

v pobočce knihovny. 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 

za poznáním Mladé Boleslavi a na 

Michalovickou putnu. Výlet i soutěž se uskutečnily díky sponzorským darům. Soutěže mají opět 

dvě pokračování, v hlavní budově knihovny tentokrát nese soutěž název LOVCI PEREL a 

v pobočce Severní Město PLAVEME V MOŘI KNIH. 

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.  

Během letních prázdnin byl pro děti připraven program Indiánské léto, kterého se zúčastnilo přes 

50 dětí. 

                       
 

V roce 2018 byla knihovna jedním z promítacích míst festivalu Jeden svět. V rámci tohoto 

festivalu dokumentárních filmů zde byly promítány dva filmy pro veřejnost i pro žáky místních 

škol. V roce 2018 se také knihovna se svým stánkem plným čtení a soutěží zúčastnila Zeměfestu 

v lesoparku Štěpánka. 
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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 přijela 

spisovatelka  Danka Šarková a Stanislava Hošková 

uvedla v knihovně svou hru Matčino srdce. 

V půjčovně pro dospělé čtenáře proběhla výstava 

Regionální osobnosti první republiky a v půjčovně 

pro děti výstava Voda a její proměny. 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. Pro studenty 

prvních ročníků středních škol a učilišť knihovna 

pořádala lekce informatiky.  

Čtenářům byla poskytována služba DDD (donáška 

do domu) určená jak handicapovaným čtenářům, 

tak seniorům. Odepsané knihy byly dvakrát za rok 

nabídnuty při venkovním prodeji čtenářům před 

budovou knihovny, teprve poté byly likvidovány 

formou sběrného papíru.  

Knihovna je validačním místem pro službu Moje ID. 

 

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

 

 Současná polská literatura  

   přednáška Mgr. Michaly Benešové, PhD  

 Opuštěná místa na severu Čech a urbex  

   s Alešem Musilem 

 Psychosomatika-síla myšlenky  

   s Monikou Roubkovou                                

 Jak zlepšit paměť? Trénovat! –  

   přednáška při příležitosti Národního  

   týdne trénování paměti Bc. Gabriely Řepové 

 Eliška Rejčka – divadlo jednoho herce  

   se Stanislavou Hoškovou 

 Jak chránit své dítě v online prostředí 

   přednáška Romana Kohouta 

 Jak vzhled ovlivňuje naše chování 

   Workshop s Bc. Janou Heidenreichovou 

 Síla myšlenky – programování mysli  

   s Monikou Roubkovou  

 Noc literatury  

 Všude žijí lidé – beseda se spisovatelkou  

   A cestovatelkou Dankou Šarkovou 



 6 

 Zdravý životní styl podle tradiční čínské  

   medicíny-přednáška Hany Volfové   

 Matčino srdce - divadlo jednoho  

  herce se Stanislavou Hoškovou  

 Tenkrát v Boží Vodě – představení  

   Seniorského divadla HEČ 

 Regionální osobnosti první republiky  

   výstava 

 Voda a její proměny-výstava ZUŠ 

 

 

 

Svět na dlani – cyklus cestovatelských přednášek: 

 21 nejúžasnějších míst světa s cestovatelkou  

   Kateřinou Krejčovou 

 Rusko a Mongolsko s cestovatelem a   

  fotografem Pavlem Svobodou 

 Napříč Afrikou s Andreou Kauckou  

   a René Bauerem 

 Teistpidi Saaremaa s cestovatelem  

   a fotografem Jiřím Kalátem 

 Island jinak aneb Jak žít a tvořit pod sopkami    

   s Janem Burianem  

 Dolpo-utajená země Himálaje   

   s cestovatelkou a fotografkou  

   Pavlou Bičíkovou  

 Chile s cestovatelem a fotografem  

  Jaroslavem Bouzkem 

 Austrálie s dítky v zádech s cyklocestovateli    

   Monikou a Jirkou Vackovými  

 Skandinávie a Pobaltí   

   s Alenou a Jirkou Márovými  

 Island s publicistou, cestovatelem a 

fotografem  

   Pavlem Dobrovským 

 Severské treky bez lidí s cestovatelkou  

   Kateřinou Krejčovou  

    

Floristické semináře s floristkou Anetou Novotnou:  

 Jarní dekorace  

 Velikonoční dekorace z cibulovin 

  Květinová dekorace 

 Podzimní dekorace 

 Vánoční závěs z chvojí 

 

Promítání dokumentárních filmů 

 Slyšet očima 

 Dál nic 

 Nemusíš s láskou, stačí s citem 

 24. ulice 

 Za hranicemi možností 

 Projekt Babička 

 Thule Tuvalu 
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Fotografování pro seniory s dobrovolníkem  

Ing. Zdeňkem Kolínem 

 kurz od 15. 1. 2018 do 26. 3. 2018 

 kurz od 17. 9. 2018 do 19. 11. 2018 

 

Angličtina pro začátečníky s jazykovou 

školou Hampson 

 kurz od 2. 10. 2017 do 28. 5. 2018 

 kurz od 22. 10.2018 do 27. 5. 2019 

 

 

 

 

 

Trénování paměti s trenérkou paměti III. stupně  

Gabrielou Řepovou 

 kurz pro začátečníky (od 16. 1. 2018 do 5. 6. 2018) 

 kurz pro začátečníky (od 4. 9. 2018 do 22. 1. 2018) 

 

Esperanto s dobrovolnicí Jindřiškou 

Drahotovou 

 kurz od 6. 2. 2018 do 24. 4. 2018) 

 kurz od 2. 10. 2018 do 18. 12. 2018 

 

S.E.N. klub 

 pravidelná setkávání členek S.E.N klubu a 

veřejnosti, během kterých byly v roce 2018 

vyráběny dárky pro dobrovolníky a baleny knihy 

do průhledné fólie pro knihovnu. 

 

 

V roce 2018  knihovna mohla díky pochopení zřizovatele a navýšení příspěvku vybavit novým 

nábytkem půjčovnu pro děti, čímž se výrazně zlepšilo prostředí pro nejmenší čtenáře.  

Knihovna se zapojila do projektu Česká knihovna, v rámci něhož bylo pořízeno 18 

nekomerčních titulů a v rámci projektu Cizojazyčná literatura bylo pořízeno 16 titulů.  

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

provozována licencovaná databáze ASPI (systém právních informací) a databáze Anopress 

(databáze českých médií - tištěné zdroje, přepisy televizních a rozhlasových pořadů, 

zpravodajské internetové servery). 

Knihovna získala dotaci z Ministerstva kultury ČR na rozšíření fondu zvukových knih pro lidi se 

zrakovým postižením ve výši 10 000,-Kč. 

     

                   

Regionální funkce 

 Knihovna města Mladá Boleslav je jednou z pěti knihoven pověřených výkonem regionálních 

funkcí ve Středočeském kraji. Tyto služby jsou zajišťovány pro 150 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 polská literatura“, 

„Sebeobrana pro knihovníky“,  

 

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

Mladá Boleslav a Praha-východ, půjčeno bylo touto cestou 830 svazků.  
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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 2018 půjčeno v souborech 

výměnného fondu 20 940 svazků knih a časopisů. 

 

 

                

IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2018 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 16/15,75 16/15,75 

ostatní profese 9/8,3 9/8,3 

z celku zam.pro RF 4/2,33 4/2,33 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,69 30 144,- 

ostatní profese 7,6 21 846,- 

z celku zam. pro RF 9,33 33 303,- 

 

 

Dodržování bezpečnosti práce: 

 

 pravidelná každoroční prověrka BOZP 

 pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a první pomoci 

 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 2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem 91.668,31 Kč.  

Činnost a služby knihovny  byly financovány: 

z příspěvku zřizovatele – 11.700.000,- Kč,  

z dotace KÚ Středočeského kraje – 1.577.000,- Kč,  

z dotace MK ČR – 10.000,- Kč,  

z darů obcí a dalších dárců – 278.500,- Kč,  

z dotací od obcí – 15.000,- Kč, 

z vlastních výnosů – 1 237.711,17 Kč 

z vedlejší hospodářské činnosti – 201.960,-Kč. 
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Organizace intenzivně vyhledává další zdroje příjmů nad rámec příspěvku od zřizovatele. Jsou to 

zejména dary od obcí a dotace Ministerstva kultury. 

 

Hlavní činnost náklady             14.816.505,44 Kč                                                                             

Hlavní činnost výnosy              14.903.963,17 Kč  

Hl. činnost výsledek hosp.                      87.457,73 Kč 

 

Doplňková činnost náklady                197.749.42 Kč 

Doplňková činnost výnosy                 201.960,--  Kč                                                                        

Doplň. činnost výsledek hosp.                   4.210,58 Kč        

 

Výsledek hospodaření  za celou příspěvkovou organizaci  91.668,31 Kč. 

                                                             

1) Výnosy  – podrobně viz příloha  

2) Náklady – podrobně viz příloha  

3) Finanční majetek  

a/ stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet  včetně spořícího                                    1.767.146,87 Kč 

-  účet FKSP                                                                     78.032,41 Kč 

b/   pokladní hotovost                                                               8.609,--  Kč 

                  c/   ceniny                                                                                   4.680,-- Kč 

            - závazky                                                                            1.366.743.08 Kč 

            - pohledávky                                                                           93.770,82 Kč  

 4) Dotace  

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                     1.577.000,--  Kč 

             - MK ČR – rozšíření fondu zvukových knih                                10.000,--  Kč 

  - Městys Nehvizdy – podpora činnosti v rámci  

    regionálních funkcí a metodická pomoc knihovnám,  

    tvorba a údržba výměnného fondu     8.000,-- Kč 

  - Obec Podolanka – financování zpracování a distibuce  

    knihovních fondů, metodických návštěv a pomoci při revizi  

    knihovních fondů v knihovně v obci Podolanka   5.000,-- Kč 

  -  Obec Semčice – nákup knih do výměnných fondů  2.000,-- Kč 

                   

 5) Investice: tvorba fondu v roce 2018   61.874,59 Kč z odpisůkteré byly ve výši 127.634,-- Kč,                    

            Zůstatek  fondu :              459.437,62 Kč.          

 6) 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              

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

          funkcí, které nejsou plně financovány Středočeským krajem – 268.500,-- Kč.  

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

          10.000,-- Kč z darů od právnických a fyzických osob. 

          Zůstatek fondu : 106.915,74 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. 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 byly napraveny. 

Čtvrtletní výkazy  hospodaření knihovny jsou pravidelně zasílány do Centrálního systému 

účetních informací státu a zřizovateli knihovny.    

Kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, týkající se plnění ustanovení § 2 zákona č. 

309/2006 Sb., ustanovení § 53 a 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ustanovení § 43, 54, 55 a 57 

zákona č. 373/2011 Sb. a ustanovení § 3, 10 a 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., proběhla dne 19. 2. 

2018. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola ze strany Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav, týkající se hospodaření s finančními prostředky 

poskytnutými v roce 2015 a 2016 zřizovatelem, proběhla ve dnech od 12. 2. 2018 do 6. 3. 2018. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Veřejnosprávní kontrola ze strany útvaru interního 

auditu Magistrátu města Mladá Boleslav, jejímž předmětem bylo hospodaření knihovny včetně 

fungování vnitřního kontrolního systému v roce 2017, proběhla ve dnech od 9. do 16. 4. 2018. 

Kontrolou nebylo zjištěno neúčelné ani nehospodárné vynakládání finančních prostředků, méně 

závažné nedostatky byly ihned napraveny. Veřejnosprávní kontrola ze strany OŠKTV Magistrátu 

města Mladá Boleslav, jejímž předmětem bylo hospodaření knihovny v roce 2018, proběhla ve 

dnech 5. a 6. 11. 2018. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady byly 

odstraněny.  

 

VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

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

pohledávek  byla provedena v lednu 2019 se stavem k 31.12.2018. 

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 11.2. 2019                                                            Věra Kovaříková 

                                                                                                            ředitelka KMMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Příloha: Rozbor hospodaření za rok 2018 

 

( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady    

Spotřeba materiálu 501       1.848.106,85                 3.346,52 

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503          536.334,85               11.155,-- 

Opravy a udržování 511            82.041,--                 1.310,-- 

Cestovné 512            19.193,--  

Ostatní služby 518          775.508,54               39.820,08 

Mzdové náklady celkem 521       7.917.496,--             102.011,-- 

- z toho: platy zaměstnanců       7.874.663,--               94.991,-- 

              OON            42.833,--                 7.020,-- 

Zákon.sociální pojištění 524       2.670.280,--               32.299,-- 

Jiné sociální pojištění 525            22.345,--                    203,-- 

Zákon. sociální náklady 527          360.738,26                4.482,82 

Jiné sociální náklady 528   

Daně a poplatky 53..              1.500,--  

Ostatní náklady z činnosti 549            29.903,10                2.959,-- 

Odpisy 551          127.471,--                   163,-- 

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558          423.088,50  

Ostatní finanční náklady 569              2.499,34  

Náklady celkem – účtová třída 5     14.816.505,44           197.749,42 

Výnosy    

Výnosy z prodeje  601 + 602           768.645,50           199.860,-- 

Výnosy z pronájmu 603          196.440,--               2.100,-- 

Čerpání fondů 648          278.500,--  

Ostatní výnosy z činnosti 649          125.128,68  

Úroky 662                   42,99  

Ostatní finanční výnosy 603,641           147.454,--  

Výnosy z transferů 672      13.387.752,--  

- z toho: příspěvek od zřizovatele      11.700.000,--  

              dotace z KÚ         1.577.000,--  

Další – projekty             25.000,--  

Výnosy celkem – účtová třída 6      14.903.963,17           201.960,-- 

Výsledek hospodaření  za činnosti          87.457,73            4.210,58 

Výsledek hospodaření za celou PřO           91.668,31 

 

Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2018 

 

 

    stav 

1.1.2018 

   příděly      
  z VH 2017 

     jiné     
  dotace atd 

   použití 
    provoz 

  použití 
    ostatní 

      stav 

31.12.2018 

RF     413 

          414 

   77.326,59     29.589,15              0,--         0,--        0,--          106.915,74 

            0,--              0,--              0,--         0,--        0,--              0,-- 

Fond 

odměn 

        257,--              0,--              0,--         0,--        0,--          257,-- 

Fond 

investic 

 620.841,75              0,--   127.634,-- 65.759, 

41 

223.278

,72 

  459.437,62 

 


