
zásady RMč.2{2O15 příloha č.7/1

Schválený rozPoČet = plán nákladŮ a výnosů příspěvkové organizace česká Lípa na rok 2018

Název zařízení: Městská knihovna Česká Lípa, Příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Náměstí T. G. Masaryka 170, Česká Lípa

VÝNosY v tis. Kč

název položky výnosů návrh rozpočtu pro rok 2018

příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, ooN vč.odvodŮ, záVazný Ukazatel apod.)
72I23

výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)
500

výnosy z doplňkové činnosti
60

dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)
1364

ostatn Í výnosy
200

VÝNOSY CELKEM 1.4247

název položky náklady návrh rozpočtu příštího roku

osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)
9797

ostatní náklady na provoz včetně odpisů
445o

NÁKLADY CELKEM 1.4247

NAKLADY

a) sestavil: jméno a příjmení funkce
Michaela paterová ekonom

b)schválil: jméno a přúmení funkce
PhDr. Dana Kroulíková ředitelka

V České Lípě dne: 10.1,2018

Schváleno RM č. 1248lS l20L7 ze dne t3,t2. 2O17
Uveřejněno 10.1.2018
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Zásady RM č.2/2OL5 příloha č.7/2
Schválený střednědobý výhlefl = plán nákladů a v,ýnosů příspěvkové organízace česká Lípa

na období 2OL9-2O2O

Název zaYízení: Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Náměstí T. G. Masaryka I7O, Česká Lípa

vÝruosy v tis. Kč

v tis. Kč.Náklady:

a) sestavil: jméno a příjmení
Michaela paterová

jméno a příjmení
PhDr. Dana Kroulíková

b) schvá|il:

V České Lípě dne: 10. 1. 2018

Schváleno RM č. tL48lsl2077 ze dne 13.L2.20L7
Uveřejněno 10.1.2018

funkce
ekonom
funkce
ředitelka

Podpis

Podpis
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název položky výnosů rok 2019 rok 2020

lříspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů;eŇ
tkazatel apod.) LI577 11566
nl,nosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů
lpod.) 500 500

výnosy z doplňkové činnosti
60 60

dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)
1364 L364

9statní Výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondŮ apod,)

VÝNOSY CELKEM 13501 L349o

název položky náklady rok 2019 rok2o2o

lsobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)
9797 9797

rstatní náklady na provoz včetně odpisů
3704 3693

Náklady celkem 13501 13490
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