
zásady RM č.2/2015 příloha č.7lI

Schválený rozpočet - plán náktadů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019

Název zařízení: Městská knihovna Česká Lípa, příspěvkova organizace
Sídlo zařízení: NáměstíT.G. Masaryka 170, Česká Lípa

VYNosY

NÁKLADY

a) sestavil:

b)schválil:

jméno a příjmení
Michaela paterová

jméno a příjmení
PhDr. Dana Kroulíková

fu n kce

ekonom
funl<ce

řed itelka

v tis. Kč

v tis, Kč

tčo; goo tzt -1-
Tel.:487 883 444, Fax:487 522975

V České Lípě dne: 1,t.2,2}1g

Schváleno ZM č.31l20I9 ze dne 30.1,2019

název poIožky výnosů návrh rozpočtu pro rok 2019

příspěvek zřizovate]," (provoz,odpisy, mzdy, OON vč,odvodů, závazný ukazate apod.) t3942

výnosy z hlavní činnostl (např, škoLné, StraVné, realiZaCe koncertů apod,)
510

výnosy z dop|ňkové činnosti
15

dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)

ostatní VýnO5y

VÝNOSY CELKEM 14467

název poIožky náklady návrh rozpočtu příštího roku

osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 9652

ostatní nókLady na provoz včetně odpisů 4815

NÁKLADY CELKEM 1,4467

i{f;$T§íiÁ fi

pod pis



zásady RM č.2lzOI5 příloha Č,7l2 
y

Schválený střednědobý výhle6 = plán nákladů a výnosŮ příspěvkové organizace Česká LÍPa

.na období 2O2O - 2O2L

N ázev zařizení: Městská"knihovna Česká Lípa, příspěvková orga nizace

Sídlo zařízení: Nám. T.ě. Masaryka 170, Česká Lípa

VÝNosY

a)sestavil:

b) schválil:

jméno a příjmení

Michaela paterová

jméno a příjmení

PhDr. Dana Kroulíková

V České Lípě dne: L1,.2-2O19

Schváleno ZM č. - 31,12OL9 ze dne 30,1 2019

v tis. Kč

z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncenu

výnosy z doplňkové činnosti

(mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)

výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod,)

VÝNOSY CELKEM

v tis. Kč.

název položky náklady

náklady (mzdy, OON, odvody apod.)

ní náklady na provoz včetně odpisů

funkce
ekonom
funkce
ředitelka

podpis Trart

lčo:360 171 --=--T

Podpis //l-
nu,n*_**(*rT*o,

pnspévkavá organizace
nam, r.o. uasaryt<a r zo, řzo ot Óét<á Upa

Tel.: 487 8B3 444, riil +eZ 522g75


