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VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI
A HoSPoDARENÍ V RoCE 2016

Knihovna města olomouce, příspěvková organizace

zápsá.á

V

Ób.hodn]m ÉjslříkuVedeným KÍájským soudem V ostÍávě

Č 00096733
zři2oVate sla1Ulárni mésto olomo!c
Předmět Ónnosti: poskytová.i á Uspoko]ovéni Veřejiých knihovnických a
inÍoÍmačnichsluŽeb VšéstÍannénapomáháni VzdéáVán] občanŮ á Vykonáváni
Adresa .ám' Republiky 1,771 66 olomouc
Te efon: 585 545 111

E_mái knihovna(okmol'cz
Datová schÉ.ka tj2kkz2

ŽivnoslenŠkýstev č 38o5o1 17069 oo
Evidenčni čislo knihoVny 00081

Vedenj organizáce V rÓÓe 2416
RNDr. Lenka Prucková řed lelka' slalulár|i zástupÓe
VedoUcí útvaru knihÓvnických služeb
Vedoucí útvarL doplňoVán]a zpracování knihoVn!ho fondu
lng Bc Libor Housirek
VedÓLci Ú1várU áUtÓmatzace
Vedo!cí provozně eko.omického úlVárU

stÍuktuÍá á umistěnik. hove|
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Uvod
Kn hovnlclv] prošo V m n! ých etech !ekou přeměno! Veie]né kn hÓVny Ž dávnÓ
]
ne]sou je. mislenr Výlnény kn h a e skltečnékomU. ln m prostorem k seikavá.i l di
Výňěné lníonnaci mistem ceoŽivot.iho Vzdéává|ia snrysUp].ého lréVen VÓlnéro

časL Být

]node'n m knihovnikem znamené nelstáe na sobé oÉcoýal sledoval
modern lech.o oq cké trendý a nabizet nove s UžbV

V bieznU 2016 prÓbéhlv kn hovně reprezenta1Vn]pfulzkUm spoko]enosl čIe.ářŮ nad
15 et se sl!Žbam knihovny (] 904 responde.lÚ tl 17 % čle.aia] rovnomémé
rozvÍs(Vených Ve všech vékovyclr kaleoor]ch] 2hruba 88 % dotázaných ho.hotlÓ
k.hovňU ďUpném velmi dobrý nébo doblý (] iébo 2) Nékteépnpomi.ky a
napzdy odtud VŽešé]snrejžÍeá izova na da šise clrysláme
odpovédné]sme pracÓVa s přispěVkém zizovalele 16 99o ooo Kč' vlastn] piijmy
knhovny byy 2428 944 Kč. zloho ná]my 5o8 752 KÓ Nej!élši zskanÓt dota;i
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oiomouc) Lbrary l ove l ]sme ziskal od Nárc.]n]

clroryalsko RakoÚsko +
a!entury pro eVÍopské plÓ]ekly .e orepUbl koVé o.e.ěn Péčet'kvality
K Výrázným aktivitém ÍÓkU 20]6 péti y

. x ÍočniklleÉrnsouléžePruoliny 2o16 zakÓnče|ý sav.ostnim vyhášenim
a Vydá.im sbom k!
t kuty Tvúfčihopsáni a Ťrénováni paméti Vede.e cedíkovénýňl_-klory
t Noc sAnderse.em tradčni ákce pro déti p n; her pohéde| E Ía. azě
spo]ená s nocovénim V kn hovně
. čitáma U Kašny na némésliRepub ký ! Ém.i Dnú evropského o dědictvi
. cestopárty ' poiad Vznký zpÓdnétu té.h étenáiŮ kleii ploži něco
Vý] meč.éhD na svých dobrÓdružných .estéch po ŠVěté:
. cyk .ké h!d'.b. podvečery Gramopárty anéb sdiléná radosl kdy se
.
.
.

pnblŽováni rúŽ.ý.h žanÍúkásické ňoden hudby U]ima] sam nčastnic
hudebn] ámatéi a nadšenci
10 rcč| k akce plÓ ceoU Íodin! oen pÍo détskou knihu
Literární kavárny a přátéská selkáni se spisÓVate a odboÍn ky na rúzná
lémalá žVo1a ko em nás
poč taóová škÓienipÍo oomolcko VeieJnosl přistup k sítilnternet zdarma'

struktura a umístěníknihovén
Knihovna města olomouce
1 ústřédni budova na náměsti Républiky l
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oddé enipro détia m ádeŽ
Óddě eni pro dospé é členář-.
púičovnapro dospéléčlénářé
pŮjčovna hUdeb.. a hudebnich nosčů
_ čitárna a studovna
lnternetové certÍum
řed]lelka á pÍÓVÓzÓé ekonomjcký úlvaÍ
útvar doplňováni a zpracoVán]knihoVnihÓ fo|du
útvar aliomatizace
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územÍměsla olomoucé (ce keh 6)
Brnénská (KnihoVná AnlÓnina Šprince)BÍněrská 8o_82
Hoicé- NáVes svobody 38
Jungmannova JUnamannová 25
Neiedin TererÓVÓ náměsti 2
NoVé sády- Peškova 1
TabulÓvý Vrch KaraÍiálova 6

knihovnyv městských částěch (Óékem

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9)

DÍoždin - Gasarinova 17
chomouiov Horecká 2
Lošov svolnského 15

Nédvězi-Jiemnického29

Radikov Náprstkova 1
slavonín KyseovskéhÓ

74

svalý Kopeček_ sadové néměsli26

Topolany Nedba|ová 8
Týneček - Blodkovo náměsli ]5

organizačnístruktura
Knihovny města olomouce
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úlVaÍkn hoVnckých slUŽeb:
a) odděení pro dět a n ádeŽ
b) odděení pro dÓspěé čtenáie
pújčov.apo dospě é čtenářé
pŮjčovna hudebn n a hUdebn].h nosÓů
_ čitárna a studoVna
_ lntemetové centrum
c) oddéieni pobÓčék

pobočka Bměnská
pÓbÓčka Ho ice
pobočka JungmannÓvá
pobočka Neředin
pobočka NÓVé sady
' pobočka ŤabuloVý VÍch
d) oddéleni kn]hoven v méstských Óáslech
e) odděenireg oná]n ch sluŽeb
_
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úlvaÍdoplnovan a zprácovan lnlhovn ho rondu

42

provozné ekonomický útvar
oddé en úkldUášahy

1

625

2

célkem bez REG oNÁLN]cH sLUŽÉB
célkéms REGloNÁLNiM SLUŽBAM

32,325
34,325

1.

SluŽby

Pújčovnídoba 50 hÓdin týdné odpov]dé poŽadovánému standardU. snažime se o
co ne]mé.éVýkyVU a zmén Nelzav]ráme sVé plÓslory an v et|ich ňésiciclr č přes
Vá.oó. svátky Naopak vdobé Všech školn.h prázdn. ]sÓ! dé1ská oddéen
knhoven o1eliena v dopoed. c]r lrodlnáclr za našiň lmob njnr spouobčá.y
]ezdime do doň! Špečovaleskou s UŽbou na Ere.bUí!ÓVé U lc]
Přijemné a otevřené prostřédi]ak VÚstřednibudové lak.á poboókaclr moderni
nábýek pohodl.é pohovky. sedaci laky barevnost á kreahvta za]šťlježe se
k ném dé Íád VÉce] Prc mam nky nabizime ko]ci mistnos1 VybavenoÚ nábýke]n
a hÍáčkam pro souroze|ce

Abychom zá]s! dostupnosl knhovnckých a iníÓrmačnch suŽeb prÓ kaŽdého
obyvalele mésla nabjzilne névšléVulřech Velky.h (ceotýden.] pU]čovni doba) a
dvanáct maych poboček (olevřenD ]x 2x týdné) Pr.vde]ně s|edu]eme a
vylrodnocu]n]e záiem iténáiÚ o ně Je škoda Že pÓbočka NoVé sédy V Domé
s peÓovate skou s LžboU na PeškovéUlc (kém se přéstěhovaa Vroce 2013)svyn]j
rozméry á poskt1ovany]n suŽbam neodpovidá Ve kosl ryche se rÓzvi]e]iciob]ast
oomouce. ve které se nacházi NáVštév.ost kn hove| v méstských částe.h ne.i

é| ó

', 5dé'é '-o' b'oo' l'ée ó.ló

poboaky Všechná prácÓVšté nab ze]is UŽby Veřel.ého i.lernelu

Kval1.i á rúz.orÓdý knihovni fond dnes tvoii mmo knlh a čésopsútáke cD
s hudbou č mLveným slovem deskove hry détskékufijky a eektrÓnÓké člečky
Pokld se kn lra ne|acházi Ve stáém íondu kn hovny ]e moŽno ] pÍosliedniclv m
mezkn]hovn výpú]čnisÚžby ziskál z]né óeské č zahra.čnj knlhovny Řadu
novinek]e moŽno

s p!]čt]ako e_knihy

Včilárnéa stUdov|é ze na]ézl 246 tilulú novin a časopisúvčetně rego.ániÓh
FélÓd k. pubjkace vzlahU] c] se k Íeq onU náUčnoU Íerat!ru k prostldÓVán
V kn lrovné Usnesenizáslt]pleslva. Rády st.tutám ho měsla oomolce Datábázě
osobnosti. kterÓU vytváře]i a dopňU]i sam knhovnc' zahrnuje zékád.i Úda]e o
výz.aň.ý.h de.h Egio|U sliedn Moravy. kteř se zde narod i. zemřeinebo zde
pÉcova ajekdspozc Ótenáiúm přesnaš webovou stÍánkU VsoLčas.édobé
má 5 s63 záznamú kaŽdo.oóniň ÝýstÚpeň zni ]e pub kace osobnost sliedn
Vod'.'"
ool'od l"_" <d. '{ L'|5o. Jl|. éqlo
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Ryrhý a úaelny aUtomatjzovaný výpújěni prolokol kteí le spo]e|ý se sluŽbáml
Jako VylredáVáni. reŽefoace a pÍÓdUžováni přes Webové strá.ky nebo mob!n] či
ema ová ÚpozÓrněni oh edné b iŽ c ho se konce výpůjčnih|]ty óekaj cich rezeruac]
nébÓ novýclr 2k1vl knhovny zrych!]e suŽby a dáVá proslo. našm Vzdélaným á
komu.katVnín knihovnicima knihovnikún pro ndNdUánipÍác se óte.áiem

MÓdéÍn nÍomačnis Lžby doplň!]e bezplatný kvaLitňi inte.net na 47 poÓi1ačich pro
oomolckou Veře]noslresp wiíl připojeni nlelnelové Óen1rlm posk\'1uje škoe.ipro
zé]emce z řad š rÓké oÓňÓL.ké Veře]nosh s dUraze|r na sen ory matky na ňáleřské
dÓVoené a.ezaméstnane Škoeniza]št!j] pracovnj. oddée.] Ne]edná se jen o
základy pláce spočtače|rae mnohem nároč.é]šiškÓeniktelá ]sme zařad ido
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Pracovnic excerpuji č]á|ky ooňÓUckého deniku regonánich piiloh lr4F Dnes a
PráVa Radn]čnich islů. z!r.áL l]P ZUmá+ a dále pak Vše.h regonánich 1skŮ
kleré do knihovny přicháze]i (2016 ý aŽena 1 172 záznámŮ) Elcerpce umožňU]i
ryche]š] orientac při h edáni tskových zpráv o našem mésté.ÍegiÓná nich
ÓsobnÓst_Ach á L'dá oste.h
Kulturni

a

vzdělávaci akcé

PÉ.ovnic knlroven se pod]éi.a oÍganza.i a rea zac rŮŽ.ýrh forcm práce se
čtenéřVšech Ýékových k.tego. ' ]ako JsoU exklrze knihovni.ké lekce besedy

čky

škÓ]eni soUtéže.VýtvaÍné d |
K populá.nim besedám Pro pfuni slupeň pátři
od PUntkáiů kModrému Poloucholi. Tela lo pete prc dfuhÝ slupeň pak HokV na
Vod]tku nebo sheÍock HÓimes a t druzi
leln]ch prázdnlnách pipÉvla pobočka J!ngmannova pravdelne stiedečni
Putovári s pohádkoU pÍo piedškoni děl sdoprovodem. hlavni budová zábav.á
soutéžnidopoledne Prázdniny s knihou Potěš a l podzimn Halowéénpá.ty č
Vastni ou1kové divad o za Kašpárkem do knihovny

o

Veký ohás zaznamenalprojekt Nebudeme čékát( až naše détinebldou rczumé1
sovensky) podpořený M nstéEtvem kullury ČR Jednak ]sme do svélro fondu
zakoupi dělské slÓVenŠké kn lry nebo pieklady do sovenšl ny. kleré u nás nevyš y
iebo ]ž .e]so! k sehnáni ale předevšim ]sme dÓ kn hovny pozva naše dé1ské
čtenáie se sovenským kořény rÓdÉe ze smišených manŽestvi .a zábavné
odpoedne a spÓlečné jsňé s čet i z českých a s ov€nských kn h Některéškoyméy
mož.ost sé U nás Vknihovné setkal se slovenským spisoválelem sce.árstou a
pubicisloL PeleÍem stoičným nebo slovenským ma řem a altolém koň]ksú

Pyšn]me se laké lim že na besedy a knhoÝn]cké ekce k nám |echÓd]]en dět a e l
stiedoškÓská mládeŽ ob ibená témata ]ako cyk!s
'BezpeÓný iniernet.
(kybelš kana kyb€.sIálking kybergloomin9 sext ng) Anne FÉikové(Ne)obyčejný
piiběh Hrdeni píávo Volomouci aneb kalovské řemeŠlo páb1el Bohuň]l HEbal.
dop ni y V Íoce 20]6 Ťa]lplný svét kom ksů fantasy a sc í Poez e z drÚhé slrany a
Kniha od plavěku po současnosl

Pújčovn!pÍo dospééčlenéřea pobočku JungmannÓvá ožVu]i poweÍpontÓVé
pre2e|tace k rÓzmanitým výročim aktuánim Udá ostem pÍomitané na Vekem

Literárni kavárny a přátelská sétkání
. na námésti Républiky
besedy se sp sovale
LLc e sára závÓdná

HelenaVe čkÓ!á

PeIr Rit1ér
Markéla Bednářová a Libuše Horká

_

besedy o zd.avém žVotnifi stvlu a péčozdravi
Frekvenčni terap e _ DagmaÍ Jančová
Jak to Óojime oV Vňuje svět pÍom]tániÍ mU á diskuze
PečoválelkoL V Némeck! lMare záp etalÓVá
Aoe Ve.a pro Život Jana fu] chová JÓseíJ ]ka
Apterape A|dleá Lenochová a JáfusaV Čadra

His1oÍe bazi ky Návštíveni Panny MaÍe na sv Kopečku ' Jan Nedénik
(V rámc ceosláhiák€
Noc muzei)
_olomoucká
pÍeméra studentskéhoí hL a beseda
zena V čérueném
s Íežisérkoua heÍci
(a e doskop s Ja|em Rejžkem

\oL l'-'d'-fo ''éÍ Vo'á^lélo dl'éo" Vld.o! Hé1o.ol d :."pá-_r

cesiopéíty
AzerbájdŽán manžeésnevajsov
stiedniAmerka ' Mian Š1ourač

ti- Václav Kepri
Bosenské údoli pyramid J]řiVoňká
Do_'
9á'-o l/l P. P- l d d 7deré. Š'p
Bá]éčná Amazo.
Vojlěclr AlberIo sláma
Ha

e

-

cyklus besed vé.ovánýÓh ]léÍáluře a LfrénjVe spoluprácis nezskovou
spÓleónÓs1i E!FoÍA o s
]ektorka Pelra KoŽušniková

Jiřisumin
Em ián GloÓar
DVé 1eÍaÍnipodobenky Íodu sVozilů
Fanny Ne!dá

lektorka Véra Mičková

UméécképamátkyŠpa|ělskaAndalUs]e
Král KaÍel V
Poklady íe.ésanin]ho uméni V EVropé
LeonardÓ da Vnc
Remblandl a RÚbéns

t
.
r

na pobočce Brnénská
Neoo! - d.'l
e do
co m kn há přineslá do

d-'l- ý-re Moldv'
héhoŽivota RLdolfsmahe

na pobočcéNěředin
GraÍoiog e- He]e|á Ve čková
oloňÓUcké podzemi a domovní znameni Vlád hir oračka
na pobočcéJunqmannova

Jana Hochmannová Máme slráŽné andéy
Beata BrÓšoVá Pohybjé ž Vot
reÓ]lálz bás|iJiřího k Hrubého
PétÍKoze Klajiny mého sÍde (U př]eŽtost Dnepoezé)
FÍantišek Všelčkaotevi.ánioken o ÓmÓUc ]leráÍni

.

v lntern€tovém

_
'

olomoucké momenly _ Štefan Be.ec
Fotograíe Radomi. Kratochvil
1336 kň Mistava folograii KF FAfu]U
olomÓUckésluety JÓseíMasničék

.

ve foyeru pÓbočky na Brněnské ulici

'

Ná rÓzoučenou Ludm la MŮllérÓVá
NaŠlolche] nejen ostalnim. a e Iaké sobé- sija Korn
Obrazy Saly Booih
lvá V ast ceslamiproměn
spoÍtÓVn okamŽky - Flantišek Unze]l9
Kresby a malby - olakar Vyslrč l

t
_

KouskyŽdivad

cénÍUa

a

v pújčovněpro dospělé čtenářé na námésri

Vad ňilJanek

v prosiorách pobočky Jun9ňannova
Město v pÓhybu Marin Beňčik
PřiÍoda oomouckého kÍá]e - Ja.os ava o ivÓVá
Exlbris ze sbirky J''lioše KVápia
BaÍev|éeludy - Lldvjk Mazur
BaNy sýéta _ Da iborsedlák
smišéná Ótyřhra Vád miÍ Pospiš l

2. Doplňování a zpracování knihovního fondu
V

2016 se provádě nákup kn hovniho fondU ze lř] rŮzných Ínančnichzdo]Ů
1) z rozpočtÚ
pro VšeÓh.á odděen] a poboÓky Knihovny néslá

ÍÓÓe

K]llol

2) z finánčn ch prostiedkÚ zřizova1elú kn hoven na základé
'sňlouvy o nákupL
a zpracován] kn h hrazených z prostiedkú zňzovalele kn hovnv (obecni úřadv
' '-olÓ. oorol r po'looé' '1.''_o.ó_
3) ŽínánčnichprostředkŮ olomouckého kra]e ná zajÉlěnireg onáln.h íunkc]
- lvoÍba Výméniých souború pro 127 mistnich kn hove. V leg o.u o omouc

obeg!il9!!L

CD

lr8

139 996 00

q22

l8r

50

996.00

922

l8t

50

510 70

60 082 65

J9 200 00
3 306

549.04

NákLp knih se zá] štÓVa předevšim Ód dsřbučnjch írem. osláln]poiiebné titUy se
dop]Óu]] z.ab]dkových páni nakadatestvia pies inlernelová knihkupectvi Tpy na
poŽadÓVané llulyči jejich množslv] přicházej] od VedoÚciÓh odděen] a poboček

1 415 4AA 54

obe.niíondy Výménné

llrl

26 2)9 25

t170
KL,lol ]e 192 Kč'

4)4 994 29
32

6l

PřirúŠrěkknihov.ihofÓndU
KMOL

!nv

15 935

20 705

t5

19

151

994

151

440
74
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Úoyte

'i

z

6 675

11 309

oho zlrály zpUsÓbené élenaÍ]

21ÓhÓ

nedobylne Výpúičky

Úbýek tvoři odepsaný knihovni fond

knihy nepotřebné multp ikály

PÓďÓbn'

ÍÓ4s !

p/

191022

11 494

ozerl

fondu

sáv

opotiebované a znčené

a nedobyhé VýpŮjóky

Žtráty

rMoL l

2 560

jr

]2 20 5

2 763

a

3.

Automatizace

Kn hovna ňéstá oomolce pra.!]e V p né aUtomalzo!áném knihovn ckém svstém!
c aV Us Ten(o proqEm i oNL NÉkata ol] c.nnen ]sou prav de né.k1!a zovánv na

Urce.o pÍo VeieJ.oŠt a 47 pipo]eno

ksil

.temet o chod.ee stě se

o:o
sl.É dva
o

JakÓ kaŽdoroĎné isňe Vy.háze| z aud]tu Hrrv a sW výpočeln] leclrnlky na ]ehÓž
zakla.]é ]sňé pokračova v pravde né Óbfréné kn hov.i lechn ky V ráň. této
modeÍn zace byo nsla]ová.o ]2 novych Pc do nter.etoveho cenlra a by pÍoveden
Upgrade os W|dows ]0 na daš ch a] poč]tači.h

Vroce 2016 bylzakoupen nový udua začn seNeÍ prÓ írcwala má seruer nová
ňlltlcen.e NoD 32 á pÍodouženapodpola anlspamoveho fltfu a prmálni
ánhvtrove oclrrany ná fEWa l! KeÍoWnÍolle

q 'Žb pl'b.

Ldl

o'

ó

o/

' |

'

poDD

l \é ód

I

L]tvar aulonralza.e z.]šlu]e 1aké seru]s kn hÓVn ckélro programu cavus/Lanus
ÍUlo sLžb! poskytu]e ne]en maleiské KMoL
(V rámci reqonéoich funkcij

ae

'or''''oo DL éoóqÓ

4. Vzdělávání
hov.a ňésta olomouce ]ako každá moderni k.hovna pÓdpofuJe ce|ožVotni
VzdéáVán svých pra.ovnikú VÍámc ]e]ch odboÍnéhÓ ris1U bud sama rÚzné
kn hÓVn cke vzděá!a.j.kce pořáda |ebo pracovn ky za Vzd_ááVan m Vysiá
V lÓ.e 20]6 knlhovna pipravIa č seŠpÓUpÓd elana
! ceodenn! exk!lzl. př které pÉcovn. všech oddéeni načelpal za]iňave
némétypÍÓ svo| pác V Kn hovné Bedicha Běneše BU.h ova.a V L]heEkem
P'"d '' d ' r' 'Ó'' -.é d o'o|d }o é'r o':
. setká| KllbÚ détskýclr k|lroven které se záméi o na Ukézky zných
Kn

.
.
.
Mnro

2ajmavých besed
Šěm náiiPréce se senory V kn hÓVíárh
komen1ované prohlidce výstavy chÍám Věd a múZ V MLzeU modeÍnihÓ
a Ýe Vlastivédném mUzeu V olonrouc
dVÓU ]azyko!ých k!rze.h

vasl.

seň.ář.h

L

ňéni

k.hovnu s pracov.ic oddéeni á poboaek zvýš]i sýÓ] odbornosl |a
kurzech a konfeÍé.ciÓh napi Knlha ve 2] ŠloleliKn hovny

současnostj so!čásná teralula prc dél a ]e]i V V na rozvol atenáislv] zÝ ád i kurz
Vyhořeni a ]ehÓ preven.e pron( do sloryte j.ou. nauči se tvořI krealVn]
nrorňač. ek.e zamyse se novým po]eliň Desgnu suŽeb zavilá] na setkan
Knrhovnl.ké d ny v J č]néa l]auč i Šeprácoval s €lektÍo|ickýň zdro] dÚ eŽtým pii

Jedna znašch pGcovnc přmo úspéšné
souléŽra v piehlidce
V

sed čanech se svojiV astnibesedou

ok.A

20]6

Dva knhov.icl poby! na sláž Ve slarcmestskej (nŽn. !paíneEkén městé
Brá1sava _ staé l/eslo Redteka absolvováá stLd]ni ceslu po nzozemských

5. Edičníčinnost
sbo.nik Pra.j lteóÍn] solléžePruo1iny 20l6
ka endái výloči oŠobnosti středni lýlo.avv 2017

6. Public relations
o ki hov.é rě]i hstÓri knlhÓVnj iád popalky pobočky Ón.]Lne
caíme. Šlpozorné.im na nov nky ólenaiské konlo s mož.os(ipÍÓd UŽováni
VýpÚjček č Íézéfua.sllánkU VztahL]. se kVykonéVén]rě!onánich fUnkci a
ze]ména akluáln níormace zknhovny je moŽ.o .a www Šlranka.hkn]hovny
l!4444!9E3) ste]né ]ako na slránkách Facebooku sVé piznvce s naš'A
Naj]t |foma.e

|Gta og

specíckyíoÍnátprcpa!a.eák.i knihoVnickýVdeÓňá9az

n

Knihomol

V lsk! te eVz íozh áse resp na n1ernelÓvý.h portá e.h se kn hovna preŽentova a
149 zprávámi, článkv či rozhovorY

Pokraaovala spolupráce s Ťyfloseryisem a sjednocenou orqanizaci nevidomých
a slabozrakých. pro ]e].hž k enty pipravu]elne posechové poiady a dskoléky
ste]né ]áko s Unii neslyšicich kdy nékteré besedy I umoó me do znakoveho Jazyka
č ] m náb z]me pořady př mo na m]fu odlok!2007sepyšnimelluenr.spoečnost
Přáteska rodiné Nabd Jsme prá.l pél dobÍovon kÚm a pokrač!]eme vpi]iňánj
pracovnilú na spoeÓensky úÓe.á pracoln] mista AktVně zapojljeme dÓ náš]ch
k.lhoVncký.h aktNt matéřskécenlrum Heřmánek (HÓlce)

a své dvé h storcke budDVy záJenrcÚm V rámci Dni] evropského
kdy
dědctvi
laké na dla d.y oteliea citárnu u Kašny .á náňésti RepubLky
Kn hovna předved

-dpold ódo óo:'l

!ál.l\\'o'ló'.'

IdNÓ l 'P

Ředtelka kn lrolny pracovaa Ve vedolciclr Í!nkc ch proíesn] orgánzace - svaz!
k. hovn ků a ilrjoÍmáĎ.ich píacovn]ků (mistopředsedkyné sekÓe véřejnych kn hoven
ólenká re! oná niho Výbofu toho1D sdfu že. . ó enka kom se pro zahÍaniě.i slyky) V
ceostalnim Výboru sdružeri !ŽvaleÚ LANa/caV2 a souborneho katalogu sl..AT
bya alenko! nejen kía]skéáe také ceoslátni hodnolteské komse VsÓUléŽ
Ves.ice ÍÓku 20]6 a ]áko č énká Íédákčnirad! kÍá]skéhÓ časÓp su KRoK se pod lela
na le]ro DbsahU Je take ]edn m z hodnot le ú sÓltéže Ma!nes a L lera

7.

Výsledky hospodařeni

Rozpgg4l!]hovny

(v

{iL

naýÝšenipiispévku na propaqac měslá a pispévkové orcmace
navýšeni piispévku k Vyrcvnan záVazku

reqonáhiíUnlce

dolace z o omouckého klá]e

tolace od Ůřadu pÍáce ČR
dolace z MK ČR z qrantU V sK 3

dola.e E

MKaRzsEntu

Knihovna

20

2l

0!!l

1o ooo

Přspěvek na čr.nosl knhovny by VbřeznÚ 2016 navýše. Ó čáslk! 740 000 Kó
účeověu.čenÓU na p@pagac ňéstá á Knhovny mésta oomouce
20]6 Ó čáslku 1000000 Kó kVyÍovnan záVazků se spo]ečnost]
MoRAVA s r o z důvodU Uko|čeninájem.iho VztahÚ
Na zékadésmÓUvy soomouckým kÍa]em 2é dne 24 5 20]6 Vnávaznostj na
smouvu Ó přenesen Íegionánich funkc lzavienou mez Védeckou knihovno!
volomoud a pověřenou KnihovnÓu měst. oonouce Žé dne 21 4 2aft bý
ppď |o oo
d'''| '8Óoo'.
-'''é_.110' e''.jéoo
př]spévkL ]e piisné účeové
Vyúčtová|i se zasiá ooňou.kému kra]i státÉlcky
Výkaz Vykonu ÍegiÓná nich íUnkci a slaistcký výkáz fnán.ováni regioná nich fÚnkci
opét se pÓdailo z skal dolace od UiádU práce
pEcovnikť] Ve výš 191 ] 14 Kč

ÓR

př spévek na p ály dvou |o!ých

i,,TnsterstvokUltÚryČRposronašefnančnzd.o]enanákUp12poÓi1ačú{prÓgÍaň
120000 Kč) a rozvoj sovenské llámol.Óst českých děl] (dotáčni ltl
Kn hovna 21 s1o el] 10 000 Kč)

VsK 3

kategoÍe zaňéstnancÚ

průměrnÝ přepočtený pÓčel

ostatni odbÓhi zaměslnan.
(techn čt pracoV|ic]

26

4 625

z 316/2016 Sb
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NakladyavynosyvKč
skulečnosl k 3] 12 2016

256)4
1 005 090

r04!!l

ý!EE!L

4r4 675
g32?76

I

5 r3e

r09 941

12 724

276 a2ó

41970

3 025

49 99s

'13169

ía 160

9!4

2 952 127

2 505

e?11!!
432 517

445 540
536 000

2

773100

30 740

2 925

01L

16120

436 746

1 412

32152

153 552
125

330 677
410 947

aÁ;;;,

330 677
3 52tl

2 189

9ol

22 917 03r

skutečnost k 31' 12' 201É
hospodáÉká

]'v"o,vzp,ode,e
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í 293

3a7

re9

í 296

3300

6a7

508 752

508 752

22 990

22 990

69 330

59 330

92 630

92 630

438 000

438 000

55š

555

2 425 644

l8

]

3S0 498

964

J2125

20 S4O rtol

2 tag 903

20 TT614?

48

21233!1

3300

2 189

3300

903

22 969 345

L

L2S4

0

14 125

l0

599

Rozbor nákladových pÓložek
Pi seslavováni lozpočlu nákadových pooŽek byo V Íámc piispéVku od zřŽÓValee
pihédnLtÓ k potiebém knhovny na nlt.ou pri]béž|ou údrŽbu budov pravdenou
obměnu Pc silě a zabezpečen béžnéhÓ povozu knihovny pi dodženi zásad
hospodáÍného Vynak ádáni f nanč|ich prostiedků
BohUžé Výše so!Óasného rozpočlu nám nedáVá moŽnosi Ýěnovát se rad kálnéji
Údžbé budov, které máme Ve spráVé V Émc moŽnosli jsme v bldově na náměsti
R€publky zajstl nÓvé omtky Ve sklepnich prostoréch za 33750 Kč. Vyňaoval
pÚ]čovnu po dospéléčlenáře za 32 l14 Kč a ÓpÉvl pod ahy v lnter.etovém centÍu

Rozbol výnosový.h položek

Vaďni Výnosy odpovidály nášiň možnostém mmo regstÍáčnich a sankčnich
popatkŮ piimú za prodej Vysoužleho vozda M]lsÚbshi space s1al a vyřazené
kopirky cánon jé tvoř piedevš]m výnosy z proná]mU prostoÍv budovách ná námést
Repub]lky a na BÍné.ské! ici

souĎásti Óstat.iclr vlastnich VýnÓsÚ ]sDU pir]n]y Ža sLžby posk!,1ované VÉ|rc
ýýkÓ.u Íeglonánich fl]nkci Zalrl|U]i Ínananipř]spévky(140ooo Kč)Óbdženéod
Óbci na nákup kn h pÍo ]é] ch obecn k|hovny [4a1erá a préce snáklpem spo]e.á
]sou h6zeny z kía]skédolace na za]štén] ÍegLoná nich f!nkci
HÓŠpodáiská č nnost
Pro VétšikoňfÓrt ilenářú bya do .ašeho kn hovniho kalaÓqU mpemenlováná
služba moj€]D. které lmoŽňlje piihlášéni l do iady daš]Čhapikac] č s!žeb na
ňlemetL Knihovna pÓskylu]e ]ako ]ediné voomÓUc zdarnra ovéien] dok]adÚ
kzis(áni čsa mÓ]éD Poskylovale této služby fIma czNlc 2 s p o propáci
néklady ná ]édnoho členáře Ve Výš'] 00 Kó V rDce 2016 jsňe obdrŽe 3 3oo Kč

s 020 0t 1.70
€ 40] 85
322 35120
300 993 a2

rezerun fond

stav k 31.12.2016

l5 065 870 70
14 057 20
5t 198 20
260 991S2
45 612 58

Jméni Účeln ]ednotk! ]e tvoieno budovou a pozeňky na nánrésti Repub ky 1 a na
Bměnske u c 8082 Voomouc] dáe pak hmÓtným a nehmotným inveslčnim

zůslalek rézefun ho fond! by béh€ň Ók! navýšen o přidé z hospodéřského
VýsledkU piedchoziho roku Ve Výšl 58 283.35 Kč Z rezervnihÓ íondU byla v 2ář] 2o16
čerPana částka 52 630 Ki na kýi daňový.h úlev zpiznáni kdanl zpi]mU
póVn ckých osob Ža lÓk 20]5

r 'o obr

oooo' d. '.o.oé ooÓ

P'':')'0o

t Óo''-'

S.ood
99 814 Ka a nař]ze.éňU odvodU zizovate em Ve Výši 150 000 Kč

zfo.du

Ódmén

o'e_o

bya na odmény zaméstnanci] VlstÓpadU 20]6 Óerpáná óáslka ve

zústatek FKsP vypývá ze zakonné 1!orby a čelpánifÓ.dU během Íok! (přispéVkv na

é-'' /'o1 ŤdÓl"

na občerstveni navýročni sÓhUzi KMoL)

-''"

L"p'|'p;."_

V|é]šikonlroničlnnost zahrnova a nás edu] c]ko.troy
. Fnančni úřad pÍo oomoucký kraj pÍovéd ] 3 20]6 kontrÓlu 1ř dotac]
posktnulÝch M n sterstvem kU tLrý ČR v etech 2o11. 2012 a 2014 Vše bez
záÝad se závérem KDntÍooU FÚ nebyo zjš1ě.o pÓlušeni rozpoÓtové ká2.é
ko.1lÓ ovaného daňoVého s!b]eklU

odbol ochrany

3

statL1ám]ho mésla oomouce plÓved d|e 22
20]6
násled|ou kontoU stavu poŽám ÓÓhrany se z.méřen]m na Vede|i poŽárni
doklme.táce
fyzckou ko|lro U prosIol KlL/oL Všechny nedostátky
y
z kontýÓ ze d|e 12 ]0 20]5 bvy odstranénv Vše bez závad

a

Vntin konlroIič|nÓst a Vn lin]kontro.isyŠlémkn hovny Vyclrázize smérn.e pro
Výkon id c] konlrÓy V @ce 20]6lsme se zaméř ná kontroy pokladen. ko.Iou
dodžové.zákona o íegiŠlfusmUV 3.10/20]5 sb nás]edno! kontÍol! Účet. clr
dokufrentu 2 kon1ro u evdencé docházky na placovšt Vše bez z]lšténýchŽáVad
Návrh rozdě ení hospodáiského výslédkU

Kladný hospodářský výsledék Ve Ýýš 52264,17 Kč navrhU]eme pievést .]o

s ÝysoÝenim auditorskélro názofu] že účetni
uzávérká podává věrný á poctiÝý obraz aktiv a pásiv přispévkové organizace
Knihovny ňěsta o|omouce, nákladéch a výnosech a výsJédku jéjího
hospodařeni za rok končici 31' J2' 2016 VsouladU sčeským !četnimi piedpisy
By proveden řádný účetniaudit

Závěr
iic

že r s konsta.tnim přispéVkem od ziizÓVátee. s kn hÓvna v roce 2016 dží
úroveň a světovost nábzených knihovnických a in'orňačnich služeb Dky
ozmanté řadé akc a za] šténiVeřej.éhÓ pijstup! k inl€Íneluve Všech našl.h
poboÓkéch Žá!]tal do knihovny Óomo!čti občanékleři neJso!.ášlm óle.áři
N!tno piitÓm o.eni piis1up a pÍáÓÓVn nasazeni zaméstnancÚ knihoVny
Lze

v.oce 2017 čeká ]e spoen s lepši orqanEaci á
'óbP/oé é' .Í|o'' 10'od'
'é1 aD_tr
?/o'óoé ó
ď po
'F
pfuni
ole.láci
Vknihovnim
fondu
V
Íaz
označiméknhy RFD štitky
ry.hlejši
násed.ě pak djky bÍanám ochlán]me knihy pied nenecháVým členáři
NeJnárcÓnéjši úko|. klerý nas

Bldeme se snážil Udžet zá]em o néšikn howl ]ako ku t!rn] a vzdéavaci |slluc
chceme být Škuteaně komunitniň cenlrem našeho města. abv k nám členán bez
rozd]! VékU. socláh]ho postaveni pohaV baNy peli a zdravotniho stav! rádi a
óasto clrod l aby Ú náŠ na éza nfornace vzdélá|i zábavu a áskavy piistup

3 2017
RNDr Le.ka PrLckoVá ied le ká

V Olomouci'14

ořehled činnosli hnihovny mecta olomouce /J lok 20l6

platDu BqLtÉci k

STAV FoNDU KÍvlol k 31.12 2016

l

45 522

Tabulka finančnich příspěvkŮ od
,'smlouvy o nákupu a Žpracováni knih hraz€ných
zíizovaÍele'' za rck 2016
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na základě

statistický výkaŽ výkonu reqionálnich fUnkci
Počět pň.ovi kúzaiiíu]rch rcq onáhifunkcé

PoÉ{obsIuhNmý.h l hNen

slál šlúaln hovni.lých činnÓsl FÚ'(Mx)'2.0l

n ntlý.] Ýýk i
'[{oniv.h
Vzdé]ávání knihoVniNú'
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(Óbq)do asln.h

J<F

zoval.lú lobcí) vlaslnich xF
výňenny Íond ( v lnihoÝntrh]ednotlg.h)

Jn.hpr.nFdJL]ob.E

hpoíPdid"ihÍoli

lq job5o.r;.hl

o'éi

Ii hoúářr]i!jť
oopBE !

'ámc

výlonÚ RF

podporu

réqionálnich íunkcíknihoven

spotřeba fral.Íiálu (čísloúčlu501l
spotřgba en6lglé (čislo účlu5o2)
opÉvy. udžovániléislo učlu 5lr

)

oglalníslužby (čísloúčtu513)

ruzdové

ná

klády (čísloú ólu 521

)

zálÓnnésociálnipo]lš!án li'sloU.lU5al
sociální náklady (2ákonnéaiiné 5'n'l (čls o účtus27a 523)
Jlna ogtatnínák]ady (aklo účtu549)
oslatnlprovozní náklady (neuvedenyv; 53' 55 5a aj3re6 63)
Prvozní náklady celkem lsouél i 53 55.53 63 66 69)

spr'řeba Úát.' álU (čislo !.lU50')
MzdÓvé nállady lč'slo UčlU 52')

zákonné sociá|ni a zdEvďni poiiatění{Ěislo úótU 524)
oslalniprcvozniíarbdy{neuvedénevl 32'34'37)
PloÝozni nállady .. rem (.ouťel l 32' 34'37'33)

n hovgn ajehÓ

ŽeE(odni

Na nákÚp (slá]eho) kn hovn ho fondU pÍo kn'hovny lz pÍoďi ob. )

(miňo prcsifudky Určenéna ŘF)"

kajského rczpÓ.'u

kÉFky.h gra oýý.h proÚamir Ú
z káF|y.h qE oq.h pro(aňi Úaený.h VýhÍadnékn hÓVian
2

Čásea poskylĎlla iavýmómý fond

1za

pisp ýa i.j ob.e.ekemj

Z!ráÝ. nezÍ\ islóbo'udi1orJ
. olai.Dj ÍjŮni úad.j zi\i.ty o znzoťJlclc |inpčlk.vé orgaol/].e

Knihotnr městlt olomouc

]Ťol.dlijs l. x lú třjlo'cnc roi li úac1'l / i.ky piispč1koVó olgi|i7acc Knlho1n]
Íjl]Mol0nouc.]Čí]oo9lJ]]]]].scýrlenónlZ'k]]děacskí.húĎcllcllpřcdpisú']r1elá
sc sklxdí 7 R)/\]by k ] 12 2o|lr, likaz! ask ] nl]l! l tijld]y t lé!) úč.lni

'fčjt]

tro Dihprlko!;.rg jj7xle

Podlc n]i.ho

K|ihovfu

'..,

|í7oí]úloúli/á\órlr ]sdj!í falý . loclivý obfuZ aklj! a FŇn |.
.ik]lJť.h n \]'Do\ech a vjsl.dk lťrih! holbdxi.dj Zx

Íiýr o]onou..
r.1/.0.

,.,r.t!r

Audrt.i5jnÉ Pj.lcdh ÝsÓtrlJdu s. ,iko|.m o iLdtorcch' naij7.Dim l:!lplkóh.
nlnxň.n1u a R'dY (l'l;) a j]?/20].1t ýa dxÍl] l(on.l! nLLdil..ů Čcskó rťnubl Iy
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