
ORG 506

Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2018 
Usnesení Rady města Milevska č. 476/17 ze dne 20.12.2017

Název: Dům kultury Milevsko

IČ: 48257460

0,00 7 160,00 3 900,00 800,00 11 860,00

672
výnosy z vybraných místních 

vládních instiucí z transferů 

(provozní příspěvek)

závazný ukatatel 6 130,00 6 130,00

672

výnosy z vybraných místních 

vládních instiucí z transferů 

(provozní příspěvek-

oslava+zkouška přestavby velkého 

závazný ukatatel 350,00 350,00

672
výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 

(provozní příspěvek - profi.akce)

závazný ukatatel 680,00 680,00

0,00 7 160,00 4 550,00 150,00 11 860,00

521 mzdové náklady závazný ukatatel 3 650,00 3 650,00

0,00 0,00 -650,00 650,00 0,00

zdroje celkem x 0,00 x x 0,00

x 0,00 x x 0,00

převod z RF x 0,00 x x 0,00

závazný ukazatel x 0,00 x x 0,00

použití a účel celkem x 0,00 x x 0,00

závazný ukazatel x 0,00 x x 0,00

I. II. III. IV. V. VI.

3 3 nemáme 3/5 10 40/44

2018

200,00

500,00

V Milevsku dne 27.12.2017

Bc. Vít Kratochvíl, ředitel, v. r. 

Statutární zástupce PO (jméno, fce) 

Doplňující informace: Fondy máme s nulovou hodnotou a bude to tak i v následujících letech, při zisku organizace              

budeme snižovat ztrátu z minulých let.

(uvedeno v tis. Kč)

vlastní 

zdroje 

organizace

doplňková 

činnost
celkem

VÝNOSY 

Rozpočtové hospodaření příspěvkových organizací v závazných ukazatelích

NÁKLADY 

jiné zdroje 

(dotační)

prostředky 

zřizovatele

Hospodaření příspěvkové organizace

Rozpočet - plán výnosů a nákladů 2018

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+zisk/-ztráta)

FONDY příspěvkové organizace

Fond odměn

Fond investic

odpisy dlouhodobého majetku

invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele

odvod do rozpočtu zřizovatele

toalety ve staré budově (2x přízemí)

nákup užitkového automobilu

Rezervní fond

Odpisový plán

odpisová skupina (typ)

minimální doba odpisování v roce 2018

Přehled investic v tis. Kč



Doplňující informace: Fondy máme s nulovou hodnotou a bude to tak i v následujících letech, při zisku organizace              

budeme snižovat ztrátu z minulých let.


