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1.  Vědecká knihovna v Olomouci 

Dne 13. ledna 2011 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými 

knihovnami smlouvy o přenesení regionálních funkcí. Vědecká knihovna v Olomouci pověřila 

výkonem regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji pro rok 2011 následujících 

knihovny: 

- Knihovna města Olomouce 
- Městská knihovna Šumperk 
- Městská knihovna Přerov 
- Městská knihovna Lipník nad Bečvou 
- Městská knihovna Hranice 
- Městská knihovna Prostějov 
- Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí byla   

9 300 000 Kč, zůstala ve stejné výši jako v roce 2010. 

Projekty: 

Vzdělávání pracovníků knihoven v IT 

Vzdělávací projekt rozdělen do tří samostatných kurzů: 

1.  Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel 
2.  Tvorba prezentací v Power Pointu 
3.  Bezplatný software pro knihovny 

 

Vzdělávací akce pro knihovníky 

V říjnu 2011 byl zahájen rekvalifikační knihovnický kurz, jehož odborným garantem je 

doc. PhDr. Milada Písková, CSc. Závěrečné zkoušky jsou naplánovány na duben 2012. 

Přehled pořádaných přednášek a seminářů, kterých se celkem zúčastnilo 252 knihovníků 

z celého Olomouckého kraje: 

- pracovní seminář Zpracování statistiky knihoven za rok 2010, přednášela Mgr. Laďka 
Zemánková, Národní knihovna ČR 

- dvoudenní školení Katalogizační pravidla AACR2® ve formátu MARC 21, školila PhDr. 
Libuše Machačová 

- školení Licencované elektronické informační zdroje ve VKOL, školila Mgr. Anna 
Vitásková 

- cyklus přednášek Současná česká literatura pro děti a mládež, přednášel Mgr. Radek 
Malý, Ph.D. 

- školení Katalogizace ročenek podle pravidel AACR2® ve formátu MARC 21, školila 
PhDr. Libuše Machačová 

- Setkání knihovníků Olomouckého kraje, kde zazněly tři příspěvky: Knihovna roku 
Olomouckého kraje 2011 – Obecní knihovna Skorošice, o které pohovořila paní 
Marcela Kolmanová, druhý příspěvek Francouzské mediatéky –služby poskytované 
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francouzskými knihovnami, který přednesla RNDr. Lenka Prucková a na závěr 
pohovořil kolega Roman Giebisch z Národní knihovny o SKIPu. 

- školení Volně přístupné elektronické informační zdroje, školila Mgr. Anna Vitásková 
- přednáška Současná skandinávská literatura, přednášela Mgr. Zuzana Tesaříková 
- přednáška Osoby se specifickými potřebami v knihovnách, přednášel Mgr. Oldřich 

Müller, PhD.  
- přednáška spojená s návštěvou výstavy Skleněná inspirace II. – Vánoce v zahraničí, 

přednášela Mgr. Veronika Hrbáčková 
- školení Katalogizace elektronických zdrojů, školila PhDr. Lenka Šimková 

 

Ve spolupráci s Městskou knihovou Třinec a SKIPem 10 Moravskoslezkého a 

Olomouckého kraje se 11. a 12. května 2011 konal odborný seminář Zájmové vzdělávání 

dospělých. 

 

V průběhu roku byl ve spolupráci s pověřenými knihovnami proveden průzkum stavu 

připojení k internetu knihoven, které mají zajištěno internetové připojení díky Projektu 

internetizace knihoven. Následně proběhlo šetření, ve kterém se zjišťoval zájem o 

pokračování v projektu. Osloveny byly i knihovny, které do projektu zatím nebyly zapojeny, 

ale mohou se nově přidat. 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2011 

1 Kraj                                  Olomoucký 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     VK Olomouc 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3,000 

4 Počet obsluhovaných knihoven 491 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 260 

7   počet poskytnutých konzultací 485 

8   počet metodických návštěv 11 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 491 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 1 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 69 

14   počet všech vzdělávacích akcí 17 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 13 

16   počet všech účastníků 252 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 214 

18   počet všech vyučovacích hodin 248 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 43 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 7 

22   počet akcí 4 

23   počet účastníků 28 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven   

26   počet revidovaných knihovních jednotek    

27   počet revidovaných knihoven   
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28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven   

30   počet nakoupených knihovních jednotek   

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven   

33   počet zpracovaných knihovních jednotek   

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2011   

36   roční přírůstek VF   

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce   

38   zakoupeno z finančních prostředků obce   

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven   

42   počet expedovaných souborů   

43   počet svazků v souborech   

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven   

46   počet akcí   

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 9 

49   počet ujetých km 548 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2011 

51 Kraj   

52 Název knihovny   

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 45 215,00 

54  z toho : nákup knihovního fondu   

55  z toho : nákup DDHM 45 215,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502)   

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511)   

58 Cestovné (číslo účtu 512) 7 875,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 34 870,00 

60  z toho : doprava   

61  z toho : servis výpočetní techniky   

62  z toho : nákup licence na el. zdroje   

63  z toho : nákup knihovnických služeb   

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 606 000,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 606 000,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady   

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 206 040,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)   

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)   

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69)   

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 900 000,00 

72 Investiční náklady   

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 900 000,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  900 000,00 

76 Vráceno    

77     
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78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2011 

81 Náklady za rok   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 234 961,00 

83 z toho: na nákup knihovního fondu    

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 8 400,00 

85  z toho : platy zaměstnanců 3 100,00 

86  z toho: ostatní osobní náklady 5 300,00 

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 056,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 15 241,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 259 658,00 

90 Investiční náklady   

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 259 658,00 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
    

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí)   

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2011 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 

2. Knihovny okresu Jeseník 

 

Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku obsluhuje 24 knihoven ve středisku Jeseník, 

Javorník, Mikulovice, Žulová.  

Tuto činnost vykonávají 2 pracovníci s úvazky 1 x 0,8 a 1 x 0,2 v přepočtu 1 pracovní úvazek. 

 

1. Poradenská a konzultační činnost 

V roce 2011 bylo poskytnuto 85 konzultací a 44 metodických návštěv. 

středisko Jeseník  26 konzultací   5  metodických návštěv 

středisko Javorník  4   konzultace   3  metodické návštěvy  

středisko Mikulovice  25 konzultací              18  metodických návštěv 

středisko Žulová  30 konzultací            18  metodických návštěv 

 

2. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 
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Ve střediscích Javorník, Mikulovice a Žulová se konalo celkem 5 porad s knihovníky obecních 

knihoven. 

Konala se 1 porada s pracovníky střediskových knihoven k seznámení o čerpání finančních 

prostředků přidělených na rok 2011. 

3. Statistika 

Během měsíce ledna byly shromážděny statistické údaje knihoven regionu. Celkem bylo 

zkontrolováno 28 statistických výkazů Kult a Stat Excel. 

4. Výměnné soubory a cirkulace V 

V roce 2011 bylo nakoupeno a použito do výměnných souborů 580 svazků. 

středisko Jeseník  178 svazků 

středisko Javorník  101 svazků  

středisko Mikulovice  141 svazků 

středisko Žulová  160 svazků 

V rámci cirkulace výměnného fondu bylo expedováno 434 souborů – 3813 svazků do 21 

knihoven regionu. 

středisko Jeseník  171 souborů  1686 svazků 

středisko Javorník             124 souborů              727 svazků 

středisko Mikulovice    80 souborů   810 svazků 

středisko Žulová    59 souborů   590 svazků 

5. Nákup a zpracování knihovního fondu 

Z prostředků hrazených obcemi bylo zpracováno 1281 svazků, které byly použity do stálého 

fondu knihoven. 

Celkem bylo zpracováno 19 knihovnám 1709 svazků, které zahrnují i dary občanů a 

organizací. 

 

6. Revize a aktualizace knihovního fondu 

Byla provedena aktualizace knihovního fondu v knihovnách –  Široký Brod a Česká Ves. 

Dle plánu revizí byly provedeny následující revize: 

 

 

středisko Jeseník - Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 
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- Obecní knihovna Česká Ves  

středisko Javorník       - Obecní knihovna Bílá Voda 

               - Obecní knihovna Vlčice 

středisko Žulová          - Obecní knihovna Vápenná 

- Místní knihovna Skorošice 
 

celkem bylo zrevidováno 22 182 knihovník jednotek. 

 

7. Servis výpočetní techniky 

Ve střediskových knihovnách Mikulovice a Žulová byly provedena vzdálená správa systému 

firmou Kpsys .  

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí    

1 Kraj                                  Olomoucký 

2 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku              2011 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 1 

4 Počet obsluhovaných knihoven 24 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 24 

7   počet poskytnutých konzultací 85 

8   počet metodických návštěv 44 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 24 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 28 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven   

14   počet všech vzdělávacích akcí   

15       z toho: počet akcí v rámci RF   

16   počet všech účastníků   

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF   

18   počet všech vyučovacích hodin   

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF   

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 19 

22   počet akcí 5 

23   počet účastníků 27 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 7 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  22 182 

27   počet revidovaných knihoven 6 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 13 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 1 281 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 19 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 1 709 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
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35   stav výměnného fondu k 30.6. 2011 6 680 

36   roční přírůstek VF 580 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 580 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce   

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 21 

42   počet expedovaných souborů 434 

43   počet svazků v souborech 3 813 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 2 

46   počet akcí 2 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven   

49   počet ujetých km   

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje)   

51 Kraj   

52 Název knihovny   

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 92 504,00 

54  z toho : nákup knihovního fondu 87 584,00 

54b z toho: na nákup materiálu 4 920,00 

55  z toho : nákup DDHM   

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502)   

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511)   

58 Cestovné (číslo účtu 512) 5 427,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 161 940,00 

60  z toho : doprava   

61  z toho : servis výpočetní techniky 1 440,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje   

63  z toho : nákup knihovnických služeb 160 500,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 207 173,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 207 173,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady   

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 71 015,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 2 071,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)   

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69)   

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70)   

72 Investiční náklady   

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 540 130,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  540 130,00    

76 Vráceno    

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)   

81 Náklady za rok   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)   
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83 z toho: na nákup knihovního fondu    

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)   

85  z toho : platy zaměstnanců   

86  z toho: ostatní osobní náklady   

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)   

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)   

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)   

90 Investiční náklady   

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)   

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
    

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí)   

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**    

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 

3. Knihovny okresu Olomouc 

V roce 2011 obhospodařovala Knihovna města Olomouce 132 knihoven + 8 jejich poboček, 

které byly rozděleny do 7 středisek (Olomouc, Litovel, Uničov, Senice, Náměšť, Štěpánov a 

Bouzov). Všechny knihovny byly evidovány u Ministerstva kultury. Dvě knihovny (Sobáčov, 

Renoty ) sice ukončily k 1. 1. 2011 svoji činnost, ale bylo třeba ještě dokončit práci na 

statistice, odvézt výměnné soubory a pomoci s odpisem a likvidací fondu. Celkově jsme se 

tedy věnovali 140 knihovnám. 

 

Při sestavování rozpočtu jsme největší část vyčlenili na nákup knih do výměnných souborů, 

protože kvalitní nové knihy jsou hlavními požadavky obcí na RF. Připravovali jsme výměnné 

soubory pro 132 knihoven.  

 

Při nákupu knihovního fondu za prostředky obcí (39 knihoven, 1 564 knih) získáváme 

vysoký rabat, za který obcím kupujeme další knihy. Knihy zakoupené za prostředky obcí jdou 

do jejich stálého fondu, ne do výměnných souborů. V roce 2011 jsme na základě požadavků 

knihoven, které si pořídily automatizovaný výpůjční protokol, nebo těch, které jsme oslovili 

vzhledem k získanému grantu VISK „Automatizovaná revize obecních knihoven“ vkládali 

retrofond do knihovnického programu Clavius (pro 20 knihoven jsme zpracovali 12 704 

svazků). 
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Na dopravu výměnných souborů a na převážení knih vkládaných do knihovnického 

programu byla používána dvě auta Knihovny města Olomouce. Dopravu knihovního fondu za 

vlastní prostředky si obce zajišťují samy.  

 

Z regionálních funkcí poskytujeme servis knihovnického systému LANIUS  

a CLAVIUS pro 30 obcí. Servis zajišťují 3 subjekty (technik Knihovny města Olomouce, 

samostatná servisní pracovnice PhDr. Nálepová a samostatný servisní pracovník Ing. 

Hynek) 

Nákupem knihovnických služeb (statistika, konzultace a metodické návštěvy, práce 

s výměnným fondem, zápis nových knih do přírůstkových seznamů, revize a aktualizace, 

vkládání retrofondu obcí) zajišťujeme regionální funkce u 6 středisek; prací ve zbývajícím 

středisku, nákupem a zpracováním výměnného knihovního fondu i fondu jednotlivých obcí je 

pověřeno 2,5 pracovníka.  

Na ostatní činnosti (účetnictví, rozpočet, metodika, kontrola, statistika, administrativa, řízení) 

byly podepsány dohody o pracovní činnosti se 4 pracovníky v rozsahu maximálně do 15 

hodin měsíčně.  

Pokud bychom chtěli veškerou práci pro region převést na úvazky, pak by to bylo 

následovně: 

1. pracovní smlouvy (mzdové náklady) ……  2,1 (celkem 2,5; ale vzhledem k tomu, že 

2 pracovnice nastupovaly až v pol. 

března + 1 pracovnice výpomoc 1 měsíc) 

2. dohody (OON)……………………………       0,3 

3. střediska (nákup služeb)………………….         09 (Přesně 223, a protože rok 2011 měl 

253 pracovních dní = přibližně 0,9 

úvazek) 

CELKEM……………………………………          3,3 úvazku 

 

Vlastní čerpání přidělené dotace bylo uskutečňováno v rámci stanovených podmínek.   

 

 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí    

1 Kraj Olomoucký 2011 

2 
Název knihovny                     Knihovna města Olomouce, příspěvková 
organizace   

3 Počet pracovníků zajišťujích RF                              3,3 

4 Počet obsluhovaných knihoven 132 + 8 =140 
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5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 140 

7   počet poskytnutých konzultací 674 

8   počet metodických návštěv 171 

9 Statistika knihovnických činností KULT V 12.01   

10   počet obsloužených knihoven 134 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 138 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 138 

14   počet všech vzdělávacích akcí 2 

15       z toho : počet akcí v rámci RF 2 

16   počet všech účastníků 61 

17       z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 34 

18   počet všech vyučovacích hodin 5 

19       z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 5 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 138 

22   počet akcí 3 

23   počet účastníků 55 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 52 

26   počet revidovaných k.j. 123 334 

27   počet revidovaných knihoven 35 

28 Nákup KF z prostředků obcí   

29   počet obsloužených knihoven 39 

30   počet knihovních jednotek 1564 

31 Zpracování KF z prostředků obcí   

32   počet obsloužených knihoven 43 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 12 704 

34 Výměnný fond   

35   stav výměnného fondu k 31. 12. 2011  64 221 

36   roční přírůstek VF                                             5 328 

37   zakoupeno z dotace na regionální funkce 5 328 

38   zakoupeno z prostředků obce 0 

39   zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 132 

42   počet expedovaných souborů 396 

43   počet svazků v souborech                                              64 221 

44 Servis výpočetní techniky - servis Clavius a LANius pro 26 knihoven   

45   počet obsloužených knihoven 30 

46   počet akcí 47 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 133 

49   počet ujetých km 11 321 

50 Statistický výkaz financování regionálních funkcí    

51 Kraj Olomoucký    CZ 071                       

52 Název knihovny: Knihovna města Olomouce příspěvková organizace IČO 00096733 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 965 018,25 

54  z toho : nákup knihovního fondu 863 164,90 

55  z toho : nákup DDHM 26 965,35 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 29 979,00 
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57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 6 530,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 530 249,75 

60  z toho : doprava 130 558,87 

61  z toho : servis výpočetní techniky 125 118,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 240 240,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) 535 000,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 455 340,00 

66  z toho :  ostatní osobní náklady 79 660,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 160 768,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 19 298,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 0,00 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) 2 246 843,00 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) 2 246 843,00 

74     

75 Přidělená dotace 2 246 843,00 

76 Vráceno   

77     

78     

79     

80 Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje)   

81 Náklady za rok 0,00 

82 Mzdové náklady (číslo účtu 521)   

83  z toho : platy zaměstnanců   

84  z toho: ostatní osobní náklady   

85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)   

86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 85)   

87 Provozní náklady celkem (součet ř. 82 - 86)   

88 Investiční náklady   

89 Náklady celkem (součet ř. 87- 88)   

      

90 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
    

91 Na nákup knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 275 610,00 

92 Na zpracování knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)  0,00 

 

4. Knihovny okresu Přerov 

Městská knihovna v Přerově uzavřela s Vědeckou knihovnou v Olomouci smlouvu o 
přenesení  regionálních funkcí pro rok 2011 dne 13.1.2011.  
Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků mezi Olomouckým krajem a 
Městskou knihovnou v Přerově byla podepsána dne 21.3.2011.  
Na základě těchto smluv poskytovala Městská knihovna v Přerově v  roce 2011 vybrané 
regionální funkce pro celý region Přerov a také odborné knihovnické činnosti pro 
neprofesionální knihovny v působnosti středisek Přerov (44 knihoven) a Všechovice (12 
knihoven).   
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Objem finančních prostředků dotace Olomouckého kraje pro rok 2011 činil 1 103 076,- Kč. 
Dotace byla oproti roku 2010 ponížena o částku 1 167,- Kč. 
Plnění regionálních funkcí probíhalo v souladu se smlouvami, ale nákup fondu byl 
uskutečňován nerovnoměrně v závislosti na poskytování splátek účelové dotace. 
 
 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 
Poradenská, konzultační a metodická činnost byla poskytována dle aktuálních požadavků a 
potřeb v jednotlivých knihovnách zařazených do středisek Přerov a Všechovice. V  roce 2011 
bylo obslouženo celkem 55 knihoven (44 knihoven ve středisku Přerov, 11 knihoven ve 
středisku Všechovice), pro které bylo poskytnuto 76 metodických návštěv (65 středisko 
Přerov, 11 středisko Všechovice). Bylo zabezpečeno 351 odborných konzultací (340 středisko 
Přerov, 11 středisko Všechovice) zaměřených na pomoc při zavádění informačních 
technologií, problematiku v legislativě, podporu při tvorbě žádostí o grantové programy a 
výkon regionálních funkcí. 
 
Statistika knihovnických činností 
Pověřená knihovna v průběhu ledna 2011 obdržela od obsluhovaných knihoven 131 
statistických výkazů, při jejichž zpracování se nevyskytly žádné výraznější problémy. Byl 
zpracován rozbor činnosti a porovnání výkonů jednotlivých knihoven. Vypracované materiály 
o výkonech knihoven byly předány zřizovatelům obecních knihoven. 
 
Vzdělávání knihovníků, semináře a porady 
V rámci regionálních funkcí pověřená knihovna pořádala řadu školení pro neprofesionální 
knihovníky se zaměřením na: 
 

- školení nových pracovníků místních knihoven (Lazníky, Želátovice) 
- práce s deskovým scannerem (knihovníci místních částí) 
- obsluha knihovních systémů Clavius a Clavius REKS (v rámci pravidelných aktivů 

knihovníků) 
- představení on-line katalogu OPAC 2.0 Carmen (v rámci pravidelných aktivů 

knihovníků) 
 
Celkem bylo ve středisku Přerov uskutečněno 6 vzdělávacích akcí a seminářů v počtu 6 
vyučovacích hodin, kterých se zúčastnilo 56 neprofesionálních knihovníků. Ve středisku 
Všechovice bylo vzdělávání neprofesionálních knihovníků součástí pravidelných aktivů a 
osobních konzultací. Podle vlastních potřeb a zájmu se neprofesionální knihovníci účastnili 
dalších vzdělávacích akcí organizovaných MěK v Přerově a VKOL. 
 
Byly uskutečněny porady a pracovní schůzky se starosty obcí a neprofesionálními knihovníky. 
Byli zaškoleni noví knihovníci.  
 
 
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce 
V roce 2011 bylo z příspěvku na regionální funkce pořízeno a zpracováno celkem 1 350  
knihovních dokumentů (960 středisko Přerov a 390 středisko Všechovice). Ve střediscích 
Přerov a Všechovice proběhla 2, resp. 3 výměny  cirkulačních souborů. Celkem bylo pro 56 
knihoven vytvořeno 80 výměnných souborů s celkovým počtem 6 209 knih (průměrně 78 
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knih v jednom souboru). Pro středisko Přerov bylo z tohoto počtu vytvořeno 44 výměnných 
souborů se 5 309 knihovními jednotkami (průměrně 121 knih v jednom souboru). Pro 
středisko Všechovice bylo vytvořeno 36 výměnných souborů s celkovým počtem 900 
knihovních jednotek (25 knih v jednom souboru). Celý výměnný fond je neustále v oběhu a je 
maximálně využíván. Knihovny s větším počtem čtenářů využívaly možností mimořádných 
výměnných souborů.  
 
Stav fondu RF k 31.12.2011:  26 265 svazků knih. 
 
 
Pomoc při revizi, aktualizaci a elektronickém zpracování knihovního fondu 
Revize probíhaly podle plánovaného rozpisu ve lhůtách v souladu s knihovním zákonem. 
Revize a aktualizace byla provedena ve 12 knihovnách (10x středisko Přerov, 2x středisko 
Všechovice), kde bylo revidováno a aktualizováno celkem 40 625 svazků.  
 

Revize Přerov   - Beňov, Dluhonice, Dobrčice, Lazníky, Lověšice, Oprostovice, Podolí, 

    Radkovy, Žeravice 

Revize Všechovice - Provodovice, Všechovice  

V místní knihovně v Kozlovicích (středisko Přerov) proběhla aktualizace knihovního fondu a 

v místní knihovně v Lazníkách (středisko Přerov) byly vylepeny čárové kódy. 

Nákup a zpracování fondů z prostředků obcí 
Na základě smluv přispívají všechny samostatné obce spadající pod středisko Přerov částkou 
20,- Kč a pod středisko Všechovice 12,- Kč na obyvatele. Příspěvek sloužil k rozšíření vlastních 
knihovních fondů jednotlivých knihoven zapojených do střediska Přerov a Všechovice. Tyto 
fondy se v obou střediscích nepodílí na cirkulaci v rámci samostatných knihoven. Na 
zpracování fondů nakoupených z vlastních prostředků obce nepřispívají. Celkem bylo v roce 
2011 za prostředky obcí nakoupeno  
2 959 svazků knih. V průměru bylo pořízeno 62 (středisko Přerov), resp. 21 (středisko 
Všechovice) svazků knih do každé knihovny příslušného střediska. 
 
Servis knihovního software Clavius/LANius v rámci regionálních funkcí 
Servis AKS LANius/Clavius byl v roce 2011 poskytován na základě zaslaných objednávek.  
 
Celkem bylo obslouženo 10 knihoven a bylo uskutečněno 27 servisních zásahů, a to buď 
formou fyzické návštěvy nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu (Hranice, Lipník n. B., 
Všechovice, Brodek u Přerova, Potštát, Hustopeče n. B., Tovačov, Kojetín, Bělotín).  
 
Všechny knihovny střediska Přerov, které mají knihovní systém Clavius využívají regionální 
knihovního systém Clavius REKS umožňující jednodušší správu a údržbu. Veškerá správa 
těchto systémů je prováděna prostřednictvím vzdálené správy, čímž dochází k úsporám 
finančních prostředků na dopravu a čas strávený na cestě. 
 
Servis knihovních systémů byl vykonáván pouze pro pověřené (Hranice, Lipník nad Bečvou) a 
profesionální (Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou, Kojetín, Tovačov, Všechovice) 
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knihovny. Vzhledem k nárůstu počtu obsluhovaných knihoven, snížení příspěvku na výkon RF 
a rozvoji moderních komunikačních technologií, umožňujících vzdálenou správu knihovních 
systémů, byl zachován počet osobních návštěv (zásahů) na každou pověřenou nebo 
profesionální knihovnu na úrovni roku 2010, a to 1x ročně. Servis knihovních systémů byl 
vykonáván v závislosti na aktuálních požadavcích a problémech jednotlivých knihoven, a to 
přednostně pomocí vzdálené správy, umožňovalo-li to počítačové vybavení knihovny.  
 
Součástí servisu bylo zejména instalace nových verzí modulů AKS Clavius, běžná údržba a 
aktualizace knihovních systémů. Mimoto byla prováděna kontrola datových struktur a 
nastavení knihovních programů dle požadavků uživatelů. V případě potřeby bylo 
zabezpečeno také základní proškolení v obsluze AKS Clavius. 
 
Vlivem schvalovacích procesů v orgánech Olomouckého kraje a Statutárního města Přerov 
byly finanční prostředky k dispozici až v závěru dubna 2011. Dotace určená na výkon RF byla 
stanovena na částku 1 103 076,- Kč. Příspěvek byl průběžně čerpán v závislosti na 
poskytování splátek účelové dotace. 
 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok 2011 

1 Kraj                                  Olomoucký 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     MěK v Přerově 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 2,86 

4 Počet obsluhovaných knihoven 55 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 55 

7   počet poskytnutých konzultací 351 

8   počet metodických návštěv 76 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 131 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 131 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 44 

14   počet všech vzdělávacích akcí 6 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 6 

16   počet všech účastníků 56 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 56 

18   počet všech vyučovacích hodin 6 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 6 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 55 

22   počet akcí 7 

23   počet účastníků 97 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 12 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  40 625 

27   počet revidovaných knihoven 12 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 55 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 2 959 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 55 
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33   počet zpracovaných knihovních jednotek 2 959 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 30.6.2011 26 265 

36   roční přírůstek VF 1 495 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 350 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce   

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 56 

42   počet expedovaných souborů 80 

43   počet svazků v souborech 6 209 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 10 

46   počet akcí 27 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 54 

49   počet ujetých km 1 579 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2011 

51 Kraj Olomoucký 

52 Název knihovny MěK v Přerově 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 234 525,00 

54  z toho : nákup knihovního fondu 220 106,80 

55  z toho : nákup DDHM 0,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 6 800,00 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 0,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 109 420,00 

60  z toho : doprava 0,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 25 920,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 83 500,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 546 000,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 546 000,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady 0,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 185 640,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 20 691,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 0,00 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 103 076,00 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 103 076,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  1 103 076,00 

76 Vráceno    

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2011 

81 Náklady za rok   
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82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  0,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 

85  z toho : platy zaměstnanců 0,00 

86  z toho: ostatní osobní náklady 0,00 

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 0,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 

90 Investiční náklady 0,00 

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 0,00 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*  304 600,00 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 304 600,00 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)  0,00 

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2011 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010 30 000,00 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 30 000,00 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 0,00 

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  0,00 

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0,00 

 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou vykonávala regionální funkce (dále jen RF) v roce 2011 
základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne 13. 1. 2011, uzavřenou mezi 
Vědeckou knihovnou v Olomouci a MěK Lipník n.B. Výkon regionálních funkcí je od roku 
2005 zajištěn z rozpočtu Olomouckého kraje. Smlouva o poskytnutí účelových finančních 
prostředků byla uzavřena dne 21. 3. 2011. 
 

V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační 

a poradenská pro neprofesionální knihovníky a obce, metodická a konzultační činnost pro 

profesionální knihovny v Brodku u Př. a v Hustopečích n. B., nákup a zpracování knihovního 

fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí, aktualizace a 

revize knihovního fondu, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, počítačové 

zpracování záznamů KF, vzděláváni knihovníků, statistická činnost  na střediskové úrovni za 

rok 2010 a dodavatelsky servis knihovního software LANius a Clavius. 

 

Počet pracovníků a obsluhovaných knihoven 

Výkon regionálních funkcí je zajišťován 4 pracovníky  -  přepočtené úvazky 1,225.  V Lipníku 

nad Bečvou dohodou o pracovní činnosti (od 1. 10. pracovní smlouvou) s úvazkem 0,5 a 

dohodou o pracovní činnosti v rozsahu průměrně 8 hodin za měsíc, dohodou o pracovní 
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činnosti v rozsahu 12 hodin týdně ve středisku Hustopeče nad Bečvou a dohodou o pracovní 

činnosti v rozsahu 15 hodin týdně ve středisku Brodek u Přerova. 

Pověřená knihovna obsluhuje celkem 33 obsluhovaných knihoven, z toho dvě profesionální. 

 

Poradenská a konzultační činnost  - byla poskytována dle požadavků dobrovolných 

knihovníků zejména pro oblast správy fondů, vedení výpůjčního protokolu a zpracování 

statistických výkazů a profesionálním knihovníkům v oblasti výkonu RF. Byly vypracovány 

smlouvy o spolupráci a zajištění výkonu RF pro rok 2011. 

Aktuální informace byly starostům obcí a knihovníkům zasílány písemně, elektronickou 
poštou. Aktuality byly zveřejňovány na www stránkách lipenské knihovny. Celkem bylo 
poskytnuto 16 konzultací, metodických návštěv bylo uskutečněno 19. Za celý region byla 
vypracována tabulka s porovnáním skutečnosti a standardů VKIS za rok 2010. 
Byla zpracována žádost na dotaci v rámci dotačního programu VISK3 pro obec Jezernici. 
 
Statistika – v lednu bylo vypracováno celkem 34 statistických výkazů a zasláno do Městské 
knihovny v Přerově, která je pověřena zpracování statistiky za celý okres Přerov. Většina 
knihoven nemá webové stránky a nebylo možné vykázat počet návštěvníků těchto stránek 
do statistiky. Při zpracování statistiky nebyly zjištěny závažnější problémy. Využit byl program 
StatExcel. 
 
Vzdělávání knihovníků, semináře 

V MěK Lipník n. B. proběhlo školení na práci s SW Clavius pro knihovníka z MK Kladníky, v MK 

Hustopeče byly zapracována knihovnice z MK Bělotín. Průběžně byly zasílány informace o 

nabídce vzdělávacích akcí pořádaných VK Olomouc.  

Porady – uskutečnily se 2 porady pro profesionální knihovníky regionu Lipník n.B. a 4 aktivy 

pro neprofesionální knihovníky ve všech střediscích.  

Aktualizace a revize knihovního fondu – revize jsou prováděny podle plánu revizí v souladu 
se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon). V roce 2011 byly provedeny revize knihovního fondu 
místních knihoven v Jezernici, Nelešovicích, Čelechovicích, Císařově, Lukové, Potštátě, 
Kyžlířově, Polomi, mimořádná ve Špičkách a Nejdku. Celkem bylo zrevidováno 22 094 
knihovních jednotek. V MK Týn nad Bečvou byla provedena aktualizace knihovního fondu. 
 
Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí: knihovní fond je nakupován na 
základě smluv se zřizovateli. Pro 25 obsluhovaných knihoven bylo nakoupeno 1 045 KJ za 
cenu 144 802,00 Kč. Zpracováno a dodáno bylo 1 310 KJ do 28 obsluhovaných knihoven. 
V lednu byla vypracována hromadná objednávka remitendního tisku na rok 2011, periodika 
jsou dodávána průběžně při cirkulaci výměnných souborů. MK Milotice nakupuje 
samostatně, fond je zpracováván v rámci RF v MK Hustopeče. Nákup i zpracování stálého 
fondu MK Potštát a Kyžlířov zajišťuje MK Potštát, není realizováno v rámci výkonu RF. 
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Nákup a zpracování výměnného fondu: nákup knihovního fondu byl zahájen až po obdržení 
účelových prostředků kraje na výkon RF. Z těchto prostředků bylo nakoupeno a zpracováno 
celkem 1 394 svazků. Knihy do výměnných souborů jsou nakupovány pouze z účelových 
prostředků kraje. 
 
Cirkulace VF - cirkulace výměnných souborů byla uskutečněna celkem desetkrát. Třikrát ve 
středisku Brodek u Př. a Hustopeče n.B. a čtyřikrát ve středisku Lipník n.B. , průměrný počet 
svazků pro každou knihovnu byl 29 svazků v každém souboru. Ve sledovaném období bylo do 
knihoven dodáno 7 200 knih ve 249 výměnných souborech.  
 
Servis výpočetní techniky – servis je řešen dodavatelsky. MěK Lipník n.B., MK Brodek u Př. a 

MK Hustopeče n.B. uzavřely smlouvu na servis AKS Lanius a Clavius s Městskou knihovnou 

v Přerově v rámci výkonu RF. Konzultace jsou řešeny e-mailem, telefonicky a vzdáleným 

přístupem.  

 
Doprava v rámci výkonu RF – doprava je využívána zejména při cirkulaci výměnného fondu, 
ujeto bylo celkem 868 km. 
 
Automatizace knihoven – v roce 2011 zahájila automatizovaný výpůjční protokol MK 
Bělotín. Ve středisku Hustopeče nad Bečvou probíhá komplexní kontrola počítačově 
zpracovaných knih, zejména darů, které v minulosti nebyly zpracovávány. 
 
Provozní a ekonomická činnost – provozní záležitosti a ekonomická činnost jsou zajišťovány 

průběžně. Účelové finanční prostředky jsou využívány a účtovány v souladu se smlouvou 

s Olomouckým krajem, je sledováno průběžné čerpání dle rozpočtu na jednotlivá období. 

Nedošlo k žádnému uzavření knihovny či jejímu stěhování. Byly založeny webové stránky 

dalších knihoven – v obcích Jezernice a Hlinska pomocí šablony webu pro malé knihovny. 

Obce přispívají na základě uzavřených smluv na nákup dokumentů do stálého fondu svých 

knihoven a část provozních nákladů (např. dopravu, poštovné, kancelářské potřeby, 

knihovnický materiál), které nejsou hrazeny z finančního příspěvku Olomouckého kraje na 

RF. 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  rok 2011 

1 Kraj                                  Olomoucký 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     Lipník n.Bečvou 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 1,225 

4 Počet obsluhovaných knihoven 33 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 30 

7   počet poskytnutých konzultací 32 

8   počet metodických návštěv 44 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 34 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 34 
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12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 1 

14   počet všech vzdělávacích akcí 1 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 1 

16   počet všech účastníků 1 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 1 

18   počet všech vyučovacích hodin 4 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 4 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 26 

22   počet akcí 6 

23   počet účastníků 26 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 11 

26   počet revidovaných knihovních jednotek 22 094 

27   počet revidovaných knihoven 10 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 25 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 1 045 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 28 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 1 310 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k roku 2011 12 911 

36   roční přírůstek VF 1 394 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 394 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 31 

42   počet expedovaných souborů 249 

43   počet svazků v souborech 7 200 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven   

46   počet akcí   

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 29 

49   počet ujetých km 868 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok 2011 

51 Kraj Olomoucký 

52 Název knihovny Lipník n.Bečvou 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 216 558,00 

54  z toho : nákup knihovního fondu 215 358,60 

55  z toho : nákup DDHM 0,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 2 449,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 121 125,00 

60  z toho : doprava 0,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 
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63  z toho : nákup knihovnických služeb 121 125,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 99 649,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 20 019,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady 79 630,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 30 354,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 1 041,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 375,00 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 471 551,00 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 471 551,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  471551,00 

76 Vráceno  0,00 

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) rok 2011 

81 Náklady za rok  2011   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 20 685,00 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  0,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 

85  z toho : platy zaměstnanců   

86  z toho: ostatní osobní náklady   

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 10 915,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 31 600,00 

90 Investiční náklady 0,00 

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 31 600,00 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
    

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 144 802,00 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)  0,00 

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  rok 2011 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 16 000,00 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00 

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

    

Městská knihovna Hranice pověřená regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální 
oblast  střediska Hranice a střediska Městské knihovny v Kojetíně (= 32 knihoven celkem).  

Výkon RF ve středisku Kojetín byl nadále zajišťován na základě smlouvy o přenesení 
výkonu RF na střediskové úrovni formou objednávky nákupu knihovnických služeb.   
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Počet pracovníků zajišťujících RF uvádím ve výkazu 1,00 úvazek, který koresponduje 
s uváděnými mzdovými náklady ve výkaze o financování. V rámci formy nákupu služeb ve 
středisku Kojetín jsou plněny RF pracovním úvazkem 0,6. Ve své zprávě se držím pořadí 
činností RF podle statistického výkazu RF. 
 
 
Poradenská a konzultační činnost  
 

Za rok 2011 bylo realizováno celkem 26 metodických návštěv na knihovních 
pobočkách a v Městské knihovně Kojetín. Proveden písemný zápis o každé metodické 
návštěvě. Některé návštěvy byly provedeny bez přítomnosti knihovníka po předchozí 
domluvě s ním a následném jednání s knihovníkem pokud to bylo nutné. V letošním roce 
byla část metodik realizována v rámci úspor za dopravu při cirkulaci VS. Uváděný počet 
konzultací (74) zahrnuje individuální osobní jednání s dobrovolnými knihovníky 
obsluhovaných knihoven, starosty a Městskou knihovnou v Kojetíně i konzultace vyřizované 
maily. Byly realizovány 3 aktivy dobrovolných knihovníků. 

 V závěru roku zaslána starostům obcí obsluhovaných knihoven informativní zpráva o 
plnění RF v roce 2011 formou dopisu. 
 
 
Statistika  
 

Pro potřeby statistiky bylo zpracováno celkem 36 statistických výkazů na 
předepsaných formulářích i elektronickou formou ve StatExcel. Tento počet zahrnuje 32 
výkazů za každou knihovnu, 2 výkazy poboček celkem, 2 výkazy středisek celkem. 

Převedeny elektronicky do Městské knihovny v Přerově pro přenos do NIPOSu, 
zaslána i potvrzená písemná verze. 

 
 

Vzdělávání knihovníků, semináře  
 
 Realizace 4 vzdělávacích akcí zaměřených na vzdělávání v literatuře a historii se 
nekonaly v rámci RF. Jednalo se o vzdělávací akce většího rozsahu a převážně i větší finanční 
náročnosti organizované městskou knihovnou, na které jsou zváni a zúčastňují se i knihovníci 
v našem regionu. K těmto akcím patřily: Křest knihy hranické spisovatelky Jaroslavy Černé 
(účast celkem 56), akce Židé v Evropě = blok 2 přednášek na zdvojen téma Historie 
židovského národa ve světle zvyků, tradic a Přínos hranických židovských občanů městu a 
Evropě propojené koncertem klezmerové kapely Simcha (účast 78), přednáška – beseda se 
spisovatelem Arnoštem Vašíčkem spojené s prodejem knih a autogramiádou (účast 55), 
vzdělávací přednáška Karel Hynek Mácha intimní (účast 15). Celková návštěvnost 204. 
Městská knihovna pořádá sice více vzdělávacích akcí, ale ty jsou zaměřeny na specifické 
cílové skupiny účastníků, proto je neuvádím ve statistice RF. 
 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci KF  
 



 

24 
 

V roce 2011 byla realizována aktualizace a revize  knihovního fondu v Městské 
knihovně Hranice a aktualizace v 5 knihovních pobočkách -  Polovice, Stříbrnice, Ústí, 
Zámrsky, Teplice nad Bečvou. V úbytcích zpracováno celkem 795 knih na pobočkách, v MěK 
Hranice 1856 svazků knih. Opotřebované a poškozené knihy skartovány, ostatní nabídnuty 
dle nabídkové povinnosti, burzy.                                                   
 
 
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 
 
 V roce 2011 bylo z prostředků provozovatelů knihoven zakoupeno celkem 1.155 
svazků knih: z toho do stálého fondu 363 svazků a pro výměnné soubory 792 svazky. 
Někteří provozovatelé přispívají i zakoupením periodik.  
(Z příspěvku na RF bylo v roce 2011 zakoupeno a zpracováno celkem 1003 svazků knih pro 
tvorbu nových výměnných souborů. Tedy celkem pro nové výměnné soubory roku 2011 bylo 
použito 1.795 nových knih = roční přírůstek výměnného fondu) – uvedeno též v části 7 této 
zprávy. 
 
 
Výměnný fond 
 
       K 31. 12. 2011 je na všech 30 knihovních pobočkách výměnný fond obsahující celkem 
17.449 svazků knih včetně nových nákupů v roce 2011 (ř. 35). Tyto knihy jsou vedeny jako 
výměnný fond, který byl zakoupen od roku 2002 z prostředků na RF (MK ČR a Olomoucký 
kraj, obce). Neaktivně cirkulující knihovní fondy jsou po ukončení cirkulace v okruzích 
ponechávány na knihovnách k dalšímu půjčování. Za tímto účelem má Městská knihovna 
uzavřeny smlouvy o výpůjčce na tyto knihy s obcemi a s MěK Kojetín. Součástí smlouvy jsou 
dodací listy (seznamy) půjčených knih, které jsou obcím zasílány vždy po ukončení 
kalendářního roku. 

V roce 2011 nákupy nových knih do výměnných souborů zakoupených z prostředků 
Olomouckého kraje na RF čítají celkem 1003 svazky knih (ř. 37) + 792 svazky z prostředků 
obcí  
(ř. 38). Celkem 1.795 svazků coby nový přírůstek knih r. 2011 pro výměnné soubory 
(cirkulaci).  V porovnání s rokem 2010 jsou všechny tyto ukazatelé v akvizici vyšší vzhledem 
k úspoře na cestovném a materiálu. 
Přehledy o jednotlivých nákupech z prostředků na RF za každý rok jsou k nahlédnutí 
v Městské knihovně Hranice – faktury, karty pohybu KF, akviziční přírůstková karta KF, AKS  
Clavius, dodací listy. 
 
 
Cirkulace VF  
           
       Cirkulace výměnných souborů byly realizovány na 30 pobočkách.   
Při cirkulaci bylo ve sledovaném roce expedováno celkem 319 souborů. Uváděný počet 
souborů (tzn. byl fyzicky přesouván při cirkulacích – „aktivní“) obsahuje ve sledovaném roce 
celkem 8.291 svazků knih celkem.  
 
Servis výpočetní techniky 
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        Městské knihovně Hranice i Městské knihovně v Kojetíně je poskytována v rámci RF tato 
služba odborným pracovníkem Městské knihovny v Přerově. 
 
 
Doprava v rámci výkonu RF  
 
         Pro cirkulaci výměnných souborů je využíváno auto zřizovatele MěK Hranice zdarma pro 
přepravu osob. Pro rozvoz výměnných souborů je najímáno auto u soukromé dopravní firmy. 
Městská knihovna Hranice může využívat zdarma auto svého zřizovatele i pro potřeby 
dopravy na revize KF, aktualizace na pobočkách a pro ostatní činnosti (metodika) prostředky 
veřejné hromadné dopravy. 
 
 

Ostatní a různé 
 

 Do úplnosti výčtu všech činností pro RF patří i veškerá průvodní administrativní 
činnost, vedení veškeré dokumentace, ekonomická činnost a účetnictví.  

 Průběžně pokračuje i retrokatalogizace knihovního fondu poboček a aktuální údržba 
knihovního fondu na pobočkách. V roce 2011 byl takto zkatalogizován knihovní fond 
na pobočkách Stříbrnice, Klokočí, Hluzov a Teplice nad Bečvou. Celkem 7.783 svazky 
knih. 

 V obci Střítež nad Ludinou byla ke konci roku 2011 přestěhována knihovna do nově 
zrekonstruovaných prostor v původní budově.  

 Byla řešena problematika pokračování dalšího připojení poboček k internetu v rámci 
PIK. Pokračovat v PIK bude v našem obslužném regionu celkem 21 knihovních 
poboček (Hranice 13, Kojetín 8). 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  ROK 2011 

1 Kraj olomoucký   

2 Pověřená knihovna HRANICE   

3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 

4 Počet obsluhovaných knihoven 32 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 31 

7   počet poskytnutých konzultací 74 

8   počet metodických návštěv 26 

9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V 12- 01   

10   počet obsloužených knihoven 32 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 36 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 21 

14   počet všech vzdělávacích akcí 4 

15       z toho : počet akcí v rámci RF   

16   počet všech účastníků 204 

17       z toho : počet účastníků akcí v rámci RF   

18   počet všech vyučovacích hodin 10 

19       z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF   

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 30 
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22   počet akcí 3 

23   počet účastníků 27 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 6 

26   počet revidovaných k.j. 47 223 

27   počet revidovaných knihoven 1 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 17 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 1 155 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 17 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 1 155 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31 1. 2011 17 449 

36   (roční) přírůstek VF - K 31. 1. 2011 1 795 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 1 003 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 792 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů   

40 Cirkulace VF 30 

41   počet obsloužených knihoven 319 

42   počet expedovaných souborů 8 291 

43   počet svazků v souborech   

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven   

46   počet akcí   

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 31 

49   počet ujetých km 1 035 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje)   

51 Kraj OLOMOUCKÝ 

52 Název knihovny HRANICE 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 118 419,00 

54  z toho : nákup knihovního fondu 113 593,50 

55  z toho : nákup DDHM 0,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 2 414,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 187 054,00 

60  z toho : doprava 12 000,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 175 054,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) 179 995,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 179 995,00 

66  z toho :  ostatní osobní náklady 0,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 61 203,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 7 525,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 505,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 69) 672,00 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70) 557 787,00 

72 Investiční náklady 0,00 
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73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 557 787,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  557 787,00 

76 Vráceno  0,00 

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)   

81 Náklady za rok   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1,50 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  0,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0,00 

85  z toho : platy zaměstnanců 0,00 

86  z toho: ostatní osobní náklady 0,00 

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 0,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 1,50 

90 Investiční náklady 0,00 

91 Náklady celkem (součet ř. 89- 90) 1,50 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  25 351,00 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 25 351,00 

94 
Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**    

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 25 000,00 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

 
 

5. Knihovny okresu Šumperk 
 
Počet pracovníků zajišťujících RF celkem 4,8 prac (v r.2010 4,9) z toho: 

2,9 prac.MěK Šumperk (stejně jako v r.09) + 3904,5 hodin práce, které fakturovaly 

střediskové knihovny Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Ruda, Štíty, Úsov, V.Losiny a Zábřeh 

dle objednávek MěK Šumperk hodinovou sazbou 125 Kč/hod. (Přepočet: 168 hod./měs.:12 

měs.) 

 

Počet obsluhovaných knihoven: 76, to je knihovny okresu kromě MěK Šumperk. Kromě 

obsluhovaných knihoven byly obsluhovány také pobočky některých knihoven, které nemají 

samostatnou registraci na MK ČR (21 poboček). 

Vzdělávání knihovníků, semináře: 



 

28 
 

 1. Příležitosti knihoven - prezentace řed.MěK Šumperk Mgr.Daňkové na schůzkách 

 knihovníků středisek: Hanušovice, Loštice, Ruda, Štíty, Šumperk (započteno jako 1 

 vzděl. akce - 5 x l hod = 5 hod) 

 2. Práce v KPwinSQL pro knihovníky střediska Šumperk 

 3. Práce v Kpwin SQL II pro knihovníky střediska Šumperk 

 4. Seminář Naše knihovna v MěK Šumperk 39 knihovníků ze 21 knihoven 

 5. Exkurze do knihoven Javorník a Skorošice - 33 knihovníků z 15 knihoven. 

 6. Povídání o pověstech 17 knihovníků ze 6 knihoven .   

 7. Přežili svou dobu. Beseda s historikem Vítem Lucukem o nové regionální publikaci 

 účast 18 knihovníků ze 7 knihoven 

  

Porady - 9 porad - z toho 3 porady vedoucích profesionálních knihoven, 6 porad 

neprofesionálních knihovníků na schůzkách středisek Hanušovice, Loštice, Ruda, Štíty,  

Šumperk, Zábřeh. 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF 

Proběhly RFK v knihovnách Kopřivná (středisko Hanušovice), Pavlov + Radnice (středisko 

Loštice), Řepová, Květín  (středisko Mohelnice), Raškov, Bohdíkov (stř.Ruda), Lipinka, Police 

(středisko Úsov), Skalička, Václavov, Svébohov, Zvole (stř.Zábřeh), Bratrušov, Nový Malín, 

Olšany, Klášterec, Dolní Studénky (středisko Šumperk).   

  

Nákup KF z prostředků obcí 

Počet obsloužených knihoven: 65. Není započteno 9 střediskových knihoven a dále knihovny, 

kde si knihovníci zajišťují nákup KF bez účasti střediskářky a předávají jej pouze ke 

zpracování.  

 

Zpracování KF z prostředků obcí  

67 knihoven 

Nejsou zahrnuty střediskové knihovny, které se podílejí na výkonu RF.   

 

Výměnný fond  

Stav KF poč.r.2011: 14467 svazků  

Dokoupeno a zpracováno: 2293 svazků (nárůst 476) . 

VF nakupují a zpracovávají příslušné střediskové knihovny. Mimo krajskou dotaci doplňovaly 

VF knihovny Šumperk (129 svazků z prostředků, ušetřených na rabatech při nákupu pro 

knihovny ve středisku) a MěK Zábřeh. 
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Cirkulace VF 

V počtu obsloužených knihoven 68 nejsou střediskové knihovny, které se podílejí na RF, do 

všech ostatních knihoven i poboček byly zasílány soubory k cirkulaci. Celkem dodáno 16115 

svazků v 757 souborech.   

 

Servis výpočetní techniky  

Zahrnuje  fyzické návštěvy technika IT MěK Šumperk, ale také významnější servisní zásahy 

prostřednictvím vzdáleného připojení. Převážné zaměření - připojení knihoven k regionálním 

serverům, zahájení automatizace, nastavení tiskových výstupů, revize KF.   

 

Doprava v rámci RF 

V počtu obsloužených knihoven jsou vykázány pouze knihovny středisek, která účtovala 

náklady na dopravu (Šumperk, Mohelnice, Zábřeh). Ostatní knihovny náklady na dopravu 

v rámci RF neúčtovaly, proto nejsou ve výkaze zahrnuty, ikdyž do knihoven cirkulační 

soubory dodávaly.  

 

Vykázány jsou náklady na RF v okrese Šumperk. Z těchto nákladů činily prostředky na VF 

338.230,5 Kč (+ 19.827,2 Kč oproti roku 2010), náklady na knihovnické služby středisek, které 

účtovaly střediskové knihovny dle objednávek, vystavených MěK Šumperk (hodinová sazba 

125 Kč) činily  485.525 Kč (- 34.341 Kč opr. r. 2010).  

 

Obce přispívají na nákup stálého KF - knih do knihoven a financují i předplatné periodik. 

Náklady na knihovní fond obcí včetně periodik činily 724.354.-Kč (-13827) Kč.  Část knih 

v majetku obce střediskové knihovny využívají k cirkulaci společně s výměnnými fondy, 

zakoupenými z dotace na RF.  

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2011 

1 Kraj          Olomoucký                          

2 Název knihovny Městská knihovna Šumperk                    

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4,8 

4 Počet obsluhovaných knihoven 76 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 55 

7   počet poskytnutých konzultací 27 

8   počet metodických návštěv 62 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 76 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 80 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 53 

14   počet všech vzdělávacích akcí 7 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 7 

16   počet všech účastníků 163 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 85 
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18   počet všech vyučovacích hodin 14 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 14 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 51 

22   počet akcí 9 

23   počet účastníků 90 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 22 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  38 550 

27   počet revidovaných knihoven 17 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 65 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 3 954 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 67 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 7 741 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2010 14 467 

36   roční přírůstek VF 2 293 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 009 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 129 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 155 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 68 

42   počet expedovaných souborů 757 

43   počet svazků v souborech 16 115 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 21 

46   počet akcí 40 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 37 

49   počet ujetých km 3 645 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2011 

51 Kraj Olomoucký   

52 Název knihovny Městská knihovna Šumperk                    

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 354 568,50 

54  z toho : nákup knihovního fondu 338 230,50 

55  z toho : nákup DDHM   

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502)   

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511)   

58 Cestovné (číslo účtu 512) 9 151,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 541 005,50 

60  z toho : doprava 43 205,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky   

62  z toho : nákup licence na el. zdroje   

63  z toho : nákup knihovnických služeb 485 525,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 670 636,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 670 536,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady 100,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 227 984,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)   
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69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)   

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69)   

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 803 345,00 

72 Investiční náklady   

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 803 345,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)    

76 Vráceno    

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2011 

81 Náklady za rok 20 903,00 

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 20 903,00 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  20 903,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)   

85  z toho : platy zaměstnanců   

86  z toho: ostatní osobní náklady   

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)   

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)   

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 20 903,00 

90 Investiční náklady   

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 20 903,00 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
    

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 724 354,00 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2011 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 

6. Knihovny okresu Prostějov 

V lednu 2011 byla podepsána Smlouva o přenesení regionálních funkcí mezi Městskou 
knihovnou Prostějov a Vědeckou knihovnou Olomouc (dále jen smlouva). V průběhu roku 
2011 byly naplňovány a překonávány cíle, které jsou vytyčeny v Příloze č. 2 této smlouvy, 
a které jsou zároveň předmětem Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Některé dílčí cíle, 
např. revize knihovních fondů některých knihoven, byly v průběhu roku operativně 
modifikovány. Tyto změny jsou zpravidla výsledkem efektivnějších řešení, např. úspory 
v nákladech na dopravu nebo časové úspory pracovníků. Veškerá činnost v roce 2011 pak 
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byla poznamenána výkonem regionálních funkcí v provizorních podmínkách, způsobených 
rekonstrukcí prostor Městské knihovny Prostějov), a dále stěhováním většiny ukazatelů 
výkonu regionálních funkcí (dále jen RF). Opatření spojená se stěhováním představovala pro 
výkon RF téměř polovinu roku omezeného provozu a jeden měsíc bez jakéhokoliv provozu. 
 

Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci regionu 
Celkem bylo vykonáno 217 metodických návštěv knihoven a obecních/městských úřadů, při 
nichž bylo jednáno s knihovníky nebo zástupci obcí. Oproti roku 2010 jde pouze o velmi 
mírné zvýšení, z části dané zvyšující se potřebou servisu a instruktáží automatizovaných 
výpůjčních systémů (dále jen AKS), děním kolem Projektu internetizace knihoven (dále jen 
PIK) nebo konzultacemi dotačních projektů. 
V několika knihovnách regionu bylo také nutné provést zaškolení nově jmenovaných 
knihovnic. Náplní mnohých návštěv byla také krátká školení a instruktáže používání 
některých součástí AKS Clavius (výpůjční protokol, statistické výstupy, import záznamů 
o dokumentech). Dalšími, tradičními náplněmi návštěv mimo jiné byla cirkulace VF, pomoc 
při aktualizacích a revizích knihovních fondů, jejich příprava na automatizační procesy, 
zřizování a spravování webových prezentací knihoven, metodická pomoc při stěhování 
knihoven a při jejich dispozičních úpravách, poradenství při vybavování ICT, distribuce 
tiskovin, projednávání další spolupráce se zástupci obcí, propagace vlastní činnosti v rámci 
výkonu RF, obecně argumentace ve prospěch knihoven, zvyšování povědomí o nich apod. 
Dále šlo o pomoc při plnění závazků vyplývajících z úspěšného zapojení 5 knihoven do 
dotačního programu VISK 3 2011, což spočívalo především v pořízení a instalaci 
automatizovaných knihovních systémů (dále jen AKS) a ve školeních a průběžné praktické 
pomoci při práci s nimi, i ve vyúčtování dotací. Náplní návštěv, konzultací a porad byla také 
argumentace pro zapojení dalších knihoven do programů VISK 3 2012 a Knihovna 21. století. 
V rámci 234 konzultací, z toho 212 osobních, a 22 telefonických nebo elektronických, byly 
projednávány možnosti automatizace knihoven, plnění cílů projektů programu VISK 3 2011, 
zajišťováno sestavování a cirkulace výměnných souborů, řešeny praktické problémy práce 
s AKS a běžné knihovnické praxe. Dále byly řešeny otázky týkající se technické 

vybavenostiknihoven, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v knihovnách. Další témata 

konzultací setýkala poskytování a kvality VKIS. Webová prezentace Úseku regionálních funkcí 

MěK Prostějov 1 v průběhu roku 2011 sice zaznamenala 9 926 návštěv, což je srovnatelné 

s předchozím rokem, nicméně její aktualizace byla pozastavena již v prvním pololetí. 
Důvodem byla práce na novém webu, využívajícím jiný druh šablony, která splňuje veškeré 
nároky na současná webová sídla a jejich přístupnost, je atraktivnější, funkčnější, a schopná 
zobrazení i na nejnovějších technologiích. Zprovozněna bude v 1. pololetí 2012. 
Ve 2 knihovnách byl nově instalován AKS Clavius a zahájen proces jejich automatizace, 
v 1 knihovně byl zajištěn přechod z AKS LANius na AKS Clavius, a v 1 knihovně byla 
dokončena retrokatalogizace jejich fondů a zprovozněn tak elektronický výpůjční proces. 
Automatizace tak v současnosti probíhá nebo je dokončena ve 44 knihovnách regionu, plně 
automatizovaný provoz zajišťuje 14 z nich. 
 
Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných 
obcemi 
Bylo vyžádáno, doplněno, prokonzultováno a zkontrolováno 110 ročních výkazů 
o knihovnách (96 obsluhovaných knihoven, jejich 13 poboček a MěK Prostějov), které byly 
náležitě uloženy do celostátních i vlastních databází. Získané údaje byly následně 
sumarizovány a analyzovány, a byly z nich vytvořeny statistické výstupy. Údaje byly 
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porovnány se standardy VKIS, uvedeny do dalších souvislostí, a z výsledků byly vyvozeny 
plány dalších činností. 
Vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad 

V oblasti vzdělávání v práci s ICT je i nadále patrný posun zájmu od plošných akcí nižších 
úrovní obtížnosti k individuálnějšímu pojetí a sofistikovanějším tématům. Při vzdělávání dále 
pokračujeme pouze ve vlastní režii. Zájem ustal o školení v používání šablony webu, kterou 
již ovládají všichni, kteří ji chtějí používat. Předpokládáme, že ohnisko vzdělávání v oblastech 
webu přesuneme na jiný druh šablony webu (www.webovky.knihovna.cz) a Facebook, což se 
v průběhu roku 2011 zčásti také stalo uspořádáním 1 dvouhodinového kurzu „Facebook pro 

knihovníky“. Mírné navýšení počtu vzdělávacích akcí souvisí s množstvím školení práce s ASK 
Clavius, která je potřebné pořádat vzhledem k narůstajícímu počtu automatizovaných 
knihoven. Výrazné (téměř trojnásobné) navýšení počtu účastníků akcí je způsobeno 
pořádáním několika „hromadných“ akcí: 1. semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou 

v Protivanově, který souvisel také se vzdělávací akcí pro pracovníky knihoven regionu, 
2. exkurzemi nově rekonstruovanou knihovnou v Prostějově, spojenými s 
informačněmotivačními 
přednáškami, 3. setkáním bývalých pracovníků a pracovnic knihovny Prostějov 
a knihoven regionu, a dále akcí vycházejících ze spolupráce, navázané s klubem důchodců 
v Protivanově. Byla uspořádána jedna regionální porada, avšak jako dílčí porady obvykle 
slouží také většina výše uvedených „hromadných“ akcí. Na veškeré akce byli pozváni zástupci 
všech obsluhovaných knihoven. 
Zúčastnili jsme se mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 20111, školení a seminářů 

Metody a techniky pro spolupráci, Library Marketing Tuesday, Informační gramotnost, České 
e-knihy v českých knihovnách, Projektový management. 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných 
obcemi 
Bylo pokračováno v metodické i praktické pomoci při revizích knihovních fondů 
a evidenčních podkladů těch knihoven, ve kterých bylo dosaženo pětileté revizní lhůty. 
Celkem byly kompletní revize knihovních fondů provedeny v 8 knihovnách, při zrevidování 
30.712 svazků: Bedihošť, Brodek u Konice, Hluchov, Malé Hradisko, Mořice, Nová Dědina, 
Pivín, Rozstání. V 1 z těchto knihoven revize proběhly plně elektronicky. Ze zmiňovaného 
důvodu stěhování a provizorních podmínek prostějovské knihovny jde asi o polovinu 
knihoven i svazků. V roce 2012 však proběhne několik revizí elektronicky, tedy časově 
efektivněji, což by mělo umožnit tuto ztrátu dohnat. 
 
Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) 
a jejich distribuce 
Pro 6 knihoven bylo zakoupeno, zpracováno (katalogizace a technická úprava) 
a distribuováno 255 svazků. 
 
Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované 
obcemi 
K poklesu cirkulovaných dokumentů výměnného fondu (dále jen VF) o cca třetinu došlo 
především kvůli jeho velmi omezené funkčnosti v celé první polovině roku 2011 z důvodu 
provozu v provizorních podmínkách. Roční přírůstek výměnného fondu je srovnatelný 
s předchozím obdobím. 
Další pokles počtu ujetých kilometrů i nadále souvisí mimo jiné se zajišťováním cest k revizím 
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knihovních fondů převážně prostřednictvím hromadné dopravy, s omezením rozvozu 
výměnných souborů během celého roku, a také se zvyšující se samostatností knihoven a obcí 
při zajišťování jejich odvozu a vracení. 
 
Servis ICT pro základní knihovny provozované obcemi 
V rámci této služby byly poskytovány detailní informace o vhodnosti výběru a modulárním 
složení AKS, praktická pomoc při implementaci a využívání ICT a konkrétních AKS 
v knihovnách, stejně tak instruktáže těchto činností na místě. 16 servisními akcemi bylo 
obslouženo 15 knihoven. Stejně jako v předchozích letech platí, že část servisních zásahů je 
prováděna externě mimo oblast působnosti MěK Prostějov. Tyto zásahy proto není možné 
vykazovat v rámci výkonu RF. 

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2011 

1 Kraj                                  Olomoucký kraj 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     MK Prostějov 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4,000 

4 Počet obsluhovaných knihoven 96 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 96 

7   počet poskytnutých konzultací 234 

8   počet metodických návštěv 217 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 96 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 110 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 44 

14   počet všech vzdělávacích akcí 12 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 12 

16   počet všech účastníků 150 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 150 

18   počet všech vyučovacích hodin 23 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 23 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 23 

22   počet akcí 1 

23   počet účastníků 23 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 8 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  30 712 

27   počet revidovaných knihoven 8 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 6 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 255 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 6 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 255 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2011 40 510 

36   roční přírůstek VF 2 125 
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37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 125 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 79 

42   počet expedovaných souborů 117 

43   počet svazků v souborech 9 448 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 15 

46   počet akcí 16 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 51 

49   počet ujetých km 2 572 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2011 

51 Kraj Olomoucký kraj 

52 Název knihovny MK Prostějov 

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 353 701,00 

54  z toho : nákup knihovního fondu 350 613,00 

55  z toho : nákup DDHM 0,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 9 425,00 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 19 780,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 14 627,00 

60  z toho : doprava 0,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 939 221,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 939 221,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady 0,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 319 337,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 17 245,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 3 932,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 0,00 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 677 268,00 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 677 268,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  1677268 

76 Vráceno  0,00 

77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2011 

81 Náklady za rok   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)   

83 z toho: na nákup knihovního fondu    

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)   

85  z toho : platy zaměstnanců   
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86  z toho: ostatní osobní náklady   

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)   

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)   

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 

90 Investiční náklady   

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 0,00 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
    

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 49 119,00 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)  0,00 

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2011 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011 0,00 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 

7. Krajský výkaz výkonu regionálních funkci 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2011 

1 Kraj                                  Olomoucký 

2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)                     7 

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 21,185 

4 Počet obsluhovaných knihoven 491 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 691 

7   počet poskytnutých konzultací 1 962 

8   počet metodických návštěv 651 

9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

10   počet obsloužených knihoven 1 018 

11   počet zpracovaných statistických výkazů 558 

12 Vzdělávání knihovníků, semináře   

13   počet obsloužených knihoven 370 

14   počet všech vzdělávacích akcí 49 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 41 

16   počet všech účastníků 887 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 540 

18   počet všech vyučovacích hodin 310 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 95 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 349 

22   počet akcí 38 

23   počet účastníků 373 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 118 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  324 720 
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27   počet revidovaných knihoven 89 

28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

29   počet obsloužených knihoven 220 

30   počet nakoupených knihovních jednotek 12 213 

31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

32   počet obsloužených knihoven 235 

33   počet zpracovaných knihovních jednotek 27 833 

34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

35   stav výměnného fondu k 31.12. 2011 182 503 

36   roční přírůstek VF 15 010 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 13 789 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 921 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 155 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 417 

42   počet expedovaných souborů 2 352 

43   počet svazků v souborech 115 297 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 78 

46   počet akcí 132 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 344 

49   počet ujetých km 21 568 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2011 

51 Kraj Olomoucký 

52 Název knihovny   

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 2 380 508,75 

54  z toho : nákup knihovního fondu 2 188 651,30 

55  z toho : nákup DDHM 77 100,35 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 39 404,00 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 6 800,00 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 53 626,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 1 700 291,25 

60  z toho : doprava 185 763,87 

61  z toho : servis výpočetní techniky 126 558,00 

62  z toho : nákup licence na el. zdroje 25 920,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 1 265 944,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 3 783 674,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 3 624 284,00 

66  z toho : ostatní osobní náklady 159 390,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 262 341,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 67 871,00 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 4 437,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 1 047,00 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 9 300 000,00 

72 Investiční náklady   

73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 9 300 000,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  9300000 

76 Vráceno    
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77     

78     

79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2011 

81 Náklady za rok   

82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 276 550,50 

83 z toho: na nákup knihovního fondu  20 903,00 

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 8 400,00 

85  z toho : platy zaměstnanců 3 100,00 

86  z toho: ostatní osobní náklady 5 300,00 

87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 1 056,00 

88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87) 26 156,00 

89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 312 162,50 

90 Investiční náklady 275 610,00 

91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 312 162,50 

      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  329 951,00 

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 1 248 226,00 

94 
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    

      

  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2011 

  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011 30 000,00 

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 71 000,00 

97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

      

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 

 


