
zásady RM č. 2/2015 příloha č.7 /t

Návrh rozpočtu = plán nákladů a yýnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2020

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

j

VÝNosY v tis. Kč

NAKLADY v tis, Kč

název položky výnosů návrh rozpočtu pro rok 2020

:říspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod,) 14359

výnosy z hlavní činnost] (např, školné, stravné, real]zace koncertů apod,) 605

výnosy z dop|ňkové činnosti
25

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

ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 14989

název položky nák|ady návrh rozpočtu příštího roku

osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod,) 10923

ostatní náklady na provoz Včetně odpisů 4066

NÁKLADY CELKEM I4989

a) sestavil: jméno a příjmení

Michaela paterová

b) schválil: jméno a příjmení

PhDr. Dana Kroulíková
V České Lípě dne: 30.10.20].9

Zveřejněno 27,1,t. ZOtg

fu n kce

ekonom
funkce
ředitelka

podpis

podpiS



Návrh rozpočtu na rok 2O2O

a střednědobého výhledu na období ZOZ,L-2022

= plán nákladů avýnosů příspěvkové organizace Česká Lípa
název zařízení: Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Nám. T.G. Masaryka 17a, Česká Lípa

aVYNOSY v tis. Kč

název položky výnosů

návrh rozpočtu 2020 návrh střednědobého výhledu

;kutečné čerpání
Z018

schvá Ie ný

rozpočet 2019

oce káva ná

skutečnost k 31.

1,2,2019

návrh rozpočtu
na rok 2020

2o2I 2022

lříspěvek zřizovateIe (provoz,odpisy, mzdy, OON
rč.odvodů, závazný ukazatel apod,) ttg57 I3942 t3942 t4359 t4594 14594
lýnosy z hIavní činnosti (např. školné, stravné,
ealizace koncertů apod.) 525 510 510 605 605 605

rýnosy z doplňkové činnosti
64 15 1_5 25 25 25

lotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)
2620 2544 I57e t576 I57e

lstatní výnosy (rezervní fond, fond odměn)
l1,4 25

VÝNOSY CELKEM ].528C 1,446] 17036 16565 16800 1680C

ruÁrl.nov v tis. Kč

název položky nákladů

náVrh rozpočtu 2020 návrh střednědobého výhledu

skutečné čerpání
2018

schvá lený

rozpočet 20]-9

oče káva ná

skutečnost k 31,

1,2,2019

návrh rozpočtu

na rok 2020
2027 2022

rsobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem) 9909 9652 10888 1,t77t 12000 1200c
lstatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných
lkazatelů 5237 4815 5648 478] 4800 480C

NÁKLADY CELKEM 1,51,46 1,446,j 1653€ 16565 1680C 1680C

sestavil: Michaela paterová funkce: ekonom

schválil: PhDr, Dana Kroulíková funkce: ředitelka

V České Lípě dne; 22.I.2O2O

Zveřejněno dne: 23,1".2020

podpis

podpis


