
Název organizace: Hřbitovy města Olomouce, p.o.

IČ: 534943

hlavní činnost 15 321 000

doplňková činnost 870 000

výnosy celkem 16 191 000

hlavní činnost 15 777 480

doplňková činnost 413 520

náklady celkem 16 191 000

výnosy 

náklady 

výnosy

náklady 

V Olomouci dne: 12.01.2021

Zpracoval: Martina Závodníková

Podpis statutárního zástupce organizace Ing. Evžen Horáček v.r.

Razítko organizace:

Zveřejněno dne: 12.01..2021

Sejmuto dne:

včetně dotací označené účelovým znakem

Ostatní dotace a projekty

finanční prostředky daného roku

Schválený rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2021

údaje v Kč 2021

Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele

mimo státní finanční prostředky a ostatní dotace a projekty

Neinvestiční dotace - Krajský úřad Olomouckého kraje



Rozpočet - plán výnosů a nákladů na rok 2021

Název organizace: Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
lČ

údaje v Kč

F i n a n č n í p rostřed ky p řís pěv kové org a n izace a zřizov atele

mimo státní finanční prostředky a ostatní dotace a projekty

hlavní činnost 24 933 000

doplňková činnost 11 000

výnosy celkem 24 944 000

hlavníčinnost 24 933 000

doplňková činnost 11 000

náklady celkem 24 944 000

Neinvestiční dotace - Krajský úřad Olomouckého kraje

včetně dotací označené účelovým znakem

výnosy 2 900 000

náklady 2 900 000

Ostatní dotace a projekty

finanční prostředky daného roku

výnosy

náklady

V Olomouci dne: 7.9.2020

Zpracoval,, lng. Pavel Vítek

Podpis statutárního zástupce organizace

Razítko organizace:

Zveřejněno dne 13.1.2021

Sejmuto dne:
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Rozpoéet - plén vynosfi a nékladl‘] na rok 2021

Nézev organizace: Zoologické zahrada Olomouc, pfispévkové organizace

IC: 00096814

fidaje v Kt“: 2021

Finanéni prostfedky pfispévkové organizace a zfizovatele

mimo stétni finanéni prostfedky a ostatni dotace a projekty

hlavni éinnost 76 218177

doplfikové éinnost 18 704 000

vynosy celkem 94 922 177

hlavni éinnost 78 848 177

doplr'lkové éinnost 16 074 000

néklady celkem 94 922 177
rrvNeinvestiém’ dotace - Krajsky urad Olomouckého kraje

véetné dotaci oznac'ené afielovym znakem

vynosy

néklady

Ostatni dotace a projekty
finanéni prostfedky daného roku

vynosy 1 500 000

néklady 1 000 000

V Olomouci dne:

Zpracoval:

Podpis statutérniho za'stupce organizace

Razitko organizace:

Zvefejnéno dne:

Sejmuto dne:

04.09.2020

In . Otilie Pernecké

ZOOLOGICKA ZAHRADA
OLOMOUC

pHspévkova organizace
Darwinova 29. 779 00 Olomouc
16:; 000 96 814. 21C; (2200096814


