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1 Úvod – základní údaje za rok 2012
V roce 2012 dosáhla knihovna zlepšený hospodářský výsledek 55 910 Kč. Díky zvýšeným
příjmům z krátkodobých pronájmů sálů se podařilo knihovně překlenout rok 2012 celkem
úspěšně. Všechny provozy knihovny pracovaly v nezměněných prostorových podmínkách.
Provozu knihovny se dotkla úsporná opatření, nebyly realizovány všechny naplánované akce
v plném rozsahu, pouze nezbytné opravy a údržba pracovišť.
V knihovně se v roce 2012 zaregistrovalo 14 935 čtenářů, z toho 3 026 do 15 let. V roce 2012
knihovnu navštívilo 456 686 návštěvníků, kteří se kromě knihovnických služeb účastnili
kulturně výchovných aktivit, besed, knihovnických lekcí, přednášek, výstav a dalších aktivit
pořádaných knihovnou. Čtenáři si v knihovně v roce 2012 půjčili 541 215 dokumentů.
Knihovna měla ke konci roku 2012 253 853 svazků dokumentů, roční přírůstek byl 12 568
svazků dokumentů ( z toho 3 995 regionální fondy). Bylo odepsáno 6 601 dokumentů.
Na nákup knihovního fondu dokumentů byla v roce 2012 vynaložena částka 2 392 022,- Kč,
z toho byly zakoupeny:

Nákup knihovního fondu
v roce 2012
knihy
periodika
DVD
CD
zvukové knihy
celkem

Opava (Kč) Region (Kč)
1 391 163
679 428
201 342
0
63 112
0
32 317
0
24 331
0
1 172 265
679 428

Celkem
(Kč)
2 070 591
201 671
63 112
32 317
24 331
2 392 022

Knihovna se v roce 2012 aktivně zapojila do opavského festivalu Další břehy a Bezručova
Opava, do městského Dne dětí.
Příspěvek na rok 2012 od zřizovatele byl ve výši 13 400 000,- Kč. Příjmy z vlastní činnosti
byly
2 022 893,- Kč. Z jiných zdrojů knihovna obdržela částku 1 746 000,-Kč na zajištění
regionální funkce a 10 000,- Kč na nákup dokumentů pro zvukovou knihovnu a 10 000,-Kč
na kulturní projekty z projektu Knihovna 21. století a 83 000 Kč na realizaci projektu VISK3.
Pro potřeby čtenářů byly v květnu pořízeny 2 biblioboxy, do kterých mohou čtenáři vracet
knihy v době, kdy je knihovna uzavřena. Biblioboxy se nacházejí u hlavní budovy a pobočky
v Opavě Kateřinkách.
Provozu knihovny se dotkly menší opravy na pobočce na Olomoucké ulici. Dílčí opravy
proběhly v kotelně a na střeše hlavní budovy a v Minoritském klášteře.
Z úsporných důvodů
dosud
nebyla realizována rekonstrukce prostor pro potřeby
katalogizace v suterénu MDKP, po dohodě se zřizovatelem si knihovna na tuto opravu vytvoří
rezervu ve svém fondu investic.
V roce 2012 zakoupila knihovna nový vůz Ford Mondeo na rozvoz knihovního fondu za
zastaralý vůz Octavia Combi.
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1.1 Počet poboček KPBO

Hlavní budova, Nádražní okruh 27:

Oddělení pro dospělé čtenáře
Oddělení pro děti a mládež

Studovna
Multimediální studovna a Internet pro nevidomé
Mediatéka
Pobočka Opava Kateřinky
Pobočka Opava Olomoucká
Pobočka Opava Kylešovice
Místní knihovny:
Opava Komárov
Opava Milostovice
Opava Suché Lazce
Opava Malé Hoštice
Opava Vávrovice
V roce 2012 byla knihovna Opava Malé Hoštice připojena on line do centrální databáze.

2. Služby čtenářům
Knihovna poskytovala kromě základních knihovnických služeb další aktivity:
referenční služby, kopírovací služby, veřejný přístup na Internet a služby pro nevidomé
a zrakově postižené uživatele.
2.1 Čtenáři
V roce 2012 byly pracovní úvazky v provozech knihovny na 34,09 pracovníka. Půjčovní
doba je na některých odděleních koncipována tak, aby se dala pracoviště pokrýt pouze
jedním úvazkem. Registrovaní návštěvníci mají také zdarma přístup na internet v provozech
knihovny. Mírný pokles registrovaných čtenářů v uplynulém období byl způsoben omezením
počtu průkazek v rodinách. Klesající životní úroveň obyvatel se projevuje i v této oblasti.
V roce 2012 pokračoval nábor žáků 1. tříd v rámci akce Pasování prvňáčků. Knihovna se
zapojila do republikových projektů na podporu dětského čtenářství. Tyto akce na podporu
dětského čtenářství i vlastní aktivity v oblasti KVČ Škola naruby, Celé Česko čte dětem,
Pasování prvňáčků mají vliv na to, že kategorie dětí do 15 let patří zatím ke stabilizovaným
věkovým kategoriím.
Věkové složení uživatelů je pro nás důležitým údajem, který vede také k lepší profilaci
knihovních fondů na všech odděleních knihovny. V posledních letech se stále více prohlubuje
citelný nedostatek počtu duplikátů, a tím i prodlužující se doba čekání uživatelů na vyřízení
rezervace.
Také koncepce státních maturit a závazné seznamy maturitní četby se podílejí na preferenci
této literatury pro potřeby středoškoláků.
Od roku 2009 se začaly sledovat nové statistické ukazatele v oblasti návštěvnosti knihovny.
Důraz je kladen i na nové služby knihoven, tzv. virtuální návštěvnost, kdy si uživatelé mohou
z domova realizovat sami některé služby, prodloužení knih, objednání knihy nebo její
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rezervaci. Ve srovnání s rokem 2011 zaznamenala virtuální návštěvnost opět narůst, v roce
2012 259 420 virtuálních návštěvníků ( v roce 2011 148 347 uživatelů). Čtenáři začali tuto
službu využívat ve větší míře díky snížení počtu otevíracích hodin i své lepší adaptabilitě na
nové technologie. K dispozici mají dva typy virtuálních katalogů, ve kterých mohou hledat.
V roce 2012 jsme pokračovali v začleňování knih z cirkulačních souborů do fondu
opavských půjčoven. Jedná se převážně o naučnou literaturu, fondy doplňujeme i tituly
z oblasti beletrie nebo zvyšujeme počet duplikátů. Postupným začleněním těchto výměnných
souborů do pevných fondů knihovny dojde k aktualizaci KF naučné literatury i obměně
beletrie. Tímto způsobem chceme vylepšit profilaci našich fondů a dát uživatelům k dispozici
novější tituly z produkce let 2001 – 2008.
Srovnání registrovaných čtenářů za období 2011-2012
V roce 2012 došlo k nepatrnému poklesu čtenářů, začíná se projevovat trend, že rodiny si
ponechávají pouze jeden čtenářský průkaz aktivní a neobnovují registrační poplatek na další
členy rodiny. Důležitým kritériem je pro nás návštěvnost oddělení a poboček a výpůjčky
uživatelů.
knihovna
Hlavní budova
dospělé
dětské
mediatéka
internet
zvuková knihovna
Kateřinky
Kylešovice
Olomoucká
knihovny MLK
celkem

rok 2012 z toho rok 2011
10 422

z toho

11 144
6744
2718
412
436
112

7 241
2867
474
454
108

2 358
950
960
245
14 935

2 350
1 002
1 013
251
15 760

rozdíl
-722
-497
-149
-62
-18
-4
8
-52
-53
-6
-825

2.2. Výpůjčky
V roce 2012 jsme zaznamenali také mírný pokles výpůjček. I přes tento nepatrný pokles se
dá konstatovat, že pokračuje příznivý trend nárůstu výpůjček na pobočkách a v městských
částech, hlavní budova je poznamenaná největší redukcí duplikátů časopisů a knih, takže
vznikají delší prodlevy mezi možností zapůjčit si žádaný dokument.
knihovna
Hlavní budova
dospělé
dětské
mediatéka
zvuková knihovna

rok 2012

z toho

306 244

rok 2011

z toho

337 762
228 553
62 035
9 688
5 968
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rozdíl
-31 518

250 823
67 080
11 393
8 466

Kateřinky
Kylešovice
Olomoucká
knihovny MLK
celkem

114 499
59 267
51 488
8 204
539 702

95 669
55 811
44 557
6 934
540 733

18 830
3 456
6 931
1 270
-1 031

2.3 Vzdělávací a kulturně výchovná činnost
V roce 2012 jsme tradičně spolupracovali v rámci města Opavy se ZvŠ a PŠ Opava, pro
jejíž žáky připravujeme akce a besedy na míru s ohledem na jejich postižení. Připravujeme
pro ně speciální Noc s Andersenem a tématické pořady v knihovně. Spolupracujeme
s organizacemi pro zrakově postižené občany např. Kafira, Lorm, ZŠ Havlíčkova a
s Knihovnou a tiskárnou Karla Emanuela Macana v Praze. Se SONS v Opavě jsme
zorganizovali pracovní seminář Inovace v oblasti elektronických pomůcek a jejich
ovládání nevidomými a těžce zrakově postiženými uživateli.
V září proběhla výstava na pobočce v Opavě Kateřinkách v rámci festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě 2012", v září také proběhl další ročník výstavy Experiment ze tmy.
Ve spolupráci se SKIP na počátku roku 2012 doběhl vzdělávací kurz v celorepublikovém
projektu UZS, ve kterém prošli zaměstnanci rozsáhlým vzděláváním. Projekt byl hrazen
z prostředků EU a skončil k 30. 6. 2012.
Spolupracujeme s hnutím Brontosaurus – tradiční výstava Ekofór, dále spolupracujeme
s hnutím Areka, Natura. S občanským sdružením Nová škola jsme realizovali výstavu
Romano Suno, výstavu romských ilustrací.
Opavská knihovna se zapojila do těchto celorepublikových nebo krajských projektů:
zapojujeme se do projektů na podporu čtenářství: Lidé, čtěte, Vem Boženu Němcovou do
metra, Rosteme s knihou, Čtení pomáhá, spolupracujeme s portálem www.klubknihomolu.cz.
Naše knihovna se také zapojila do soutěže Rozkvetlá knihovna, kde získala roční předplatné
odborného časopisu.
Knihovna se zapojila do akcí na podporu Tibetu, proběhla výstava Opava ProTibet. Autorkou
výstavy byla fotografka Radka Hášová. Na téma Tibetu proběhla beseda s cestovatelem
panem Jindřichem Moslerem.
Klub dětských knihoven KLUBKO:
Ve spolupráci s KLUBKem se knihovna zapojila tradičně do projektu Škola naruby – projekt
na podporu dětského čtenářství. Dále je knihovna dlouhodobě zapojena do akce Celé Česko
čte dětem, k těmto projektům se váže řada akcí pořádaných oddělením pro děti a mládež.
Spolupráce se Slezskou univerzitou a dalšími školami:
v roce 2012 se na pracovištích knihovny vystřídalo 6 studentů ze Slezské univerzity a dalších
školských zařízení knihovnického zaměření na odborné praxi. Úzká spolupráce je také
s Univerzitní knihovnou a knihovnou Slezského zemského muzea, obě instituce jsou zvány a
zúčastňují se námi pořádaných školení ( viz Inovace v oblasti elektronických pomůcek,
školení Novinky v AKIS Clavius apod.).
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2.3.1 Přehled nejvýznamnějších akcí
Knihovna se zapojila v roce 2012 do těchto celorepublikových nebo krajských projektů:
Škola naruby, Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem, Kniha pro prvňáčka, Týden
knihoven.

Projekty knihovny:
Besedy + autorské čtení, přednášky pro veřejnost:
přednáška cestovatele Jindřicha Moslera – Tibet (1x)
přednáška a projekce cestovatele Tomáše Černohouse – Banát, naši krajané a jejich krajina
(1x)
beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou – autorka dětských knih (1x)
komponovaný pořad s ostravským filmovým publicistou, novinářem a pedagogem Slezské
univerzity Martinem Jirouškem - ,,Nejzáhadnější knihy světa“ (1x)
beseda s cestovatelem J. Márou – Japonsko (1x)
přednáška cestovatele Čestmíra Lukeše – Antarktida a Patagonie (1x)
setkání s polským autorem Mariem Suroszem – ,,Pepíci – Češi polskýma očima“ (1x)
beseda s Karlem Jordánem – autor knih Můj bratr Vinnetou, Tenkrát na Západě, pocta Karlu
Mayovi – v rámci festivalu Další břehy (Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste) (3x)
praktický seminář spojený s prezentací výrobků pro nevidomé a těžce zrak.postižené - SONS
a KPBO (1x)
setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou – Žítkovské bohyně – příběhy o ženské duši,
magii i naší nedávné historii (1x)
setkání se světovým papírologem Karolem Krčmárem – ,,Dobré nožnice, prajem..“ – v rámci
festivalu Bezručova Opava (2x)
setkání s cestovatelem J. Márou – Tajuplná Afrika – Týden knihoven (2x)
setkání se spisovatelkou Martinou Drijverovou – Kamarádi z velké dálky – Týden knihoven
(1x)
setkání se spisovatelem Johnem Davisem a hercem, fotografem Tomášem Valíkem – Týden
knihoven (2x)
beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem (1x)
přednáška cestovatele Čestmíra Lukeše – Peru, Andy (1x)

Akce pro volný čas dětí:
Spolupráce na projektech:
ZŠ B. Němcové : „Země EU“ – Holandsko (duben – červen 2012)
Zva PŠ Opava: „Podzim v knihovně“
Klubka: „Kde končí svět ( duben 2011 – duben 2012)
Mezinárodní Den čtení (první týden v červnu 2012)
Den bezpečnějšího Internetu
Kniha pro prvňáčka (leden – červen 2012)
Celé Česko čte dětem (celoroční)
Noc s Andersenem (společně s pobočkou Kateřinky)
Noc s Andersenem se žáky ZvaPŠ Opava
Podzimní dílna s nakladatelstvím Anagram (společná akce s pobočkou Kateřinky)
Mikuláš na oddělení pro děti a mládež
Pasování prvňáčků
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Dlouhodobé projekty knihovny a soutěže:
Tajuplná Afrika (únor – červen 2012)
Olympijské hry v knihovně (červenec – srpen 2012)
Podzim v Bullerbynu (říjen – prosinec 2012)
Soutěží se pravidelně zúčastní ZŠ Havlíčkova, ZŠ Kylešovice a ZŠ Otická. Pravidelnou účast
mají i jednotlivci. Jsou vždy připraveny tak, aby se z nich všichni soutěžící něco nového
dozvěděli. A podle ohlasu jsou oblíbené.
Výstavy:
Větrné mlýny v České republice - Jiří Pecháček
Historie a krásy lužních lesů jižní Moravy“ - Fotografická výstava Filipa Šálka
Opava ProTibet" - fotografka Radka Hášová
Lakotové dnes - Výstava fotografií a textů Otokara Homoly
TOUCHÉ – výstava fotografií Iva Borny
Divadlo - výstava Miroslava Ševčíka
Putování Afrikou – práce dětí základních škol
Výstava loutkových pohádkových postav -děti základních a mateřských škol z Opavy.
Židovské hřbitovy - z tvorby fotografa a herce Tomáše Valíka
Romský sen - putovní výstava Romano suno
Knižní ilustrace - výstava Jiřího Pěluchy
Chrámy krále Lalibely a biblická místa - výstava fotografií dvojice Zdeňka Svánovského a
Václava Müllera
Činnost knihovny je podrobně dokumentována na webových stránkách knihovny
www.okpb.cz.

2.4 Činnost oddělení ústřední knihovny, jejích oddělení a poboček
V této části bude stručně popsána základní činnost oddělení, zdůrazněna specifika činností
oddělení a poboček.
2.4.1. Ústřední knihovna
Dospělé oddělení:
je naše nejvytíženější pracoviště. Požadavky jsou kladeny zejména na pomoc uživatelům při
vyhledávání věcných, bibliografických či orientačních dotazů týkajících se fondu a služeb
oddělení, dále pak na aktualizaci KF v půjčovnách, k dispozici jsou i dva sklady v suterénu
budovy, ze kterých se v roce 2012 půjčilo 6 810 svazků knih. V roce 2012 proběhla velká
aktualizace volného výběru, příruční knihovny s přeznačením fondu. Duplikáty a méně
využívané knihy byly přeřazeny do skladů. Z nich se pak vyřazovaly zastaralé a duplikátní
tituly, které byly přednostně nabídnuty knihovnám v ČR, vězeňské službě nebo veřejnosti.
Kromě klasických služeb oddělení poskytuje další služby uživatelům :
webové vyhledávání ztracených titulů pro čtenáře a jejich nákup, kopírování, prodej
vyřazených knih a časopisů.
Pracovníci oddělení jsou zapojeni do projektů knihovny, které přispívají ke zlepšení orientace
ve fondu: projekt knižní obálka - bylo zpracováno cca 433 knižních obálek a anotací.
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Oddělení uspořádalo 23 vzdělávacích akcí pro střední školy a 20 exkurzí. Pravidelně
zaškoluje praktikanty ze Slezské univerzity. V roce 2012 se v provozu oddělení zaškolily také
pracovnice z Ústřední knihovny Slezské univerzity.

Dětské oddělení:
oddělení pro děti a mládež kromě půjčování knih svým uživatelům je specifické svou kulturně
výchovnou činností. KVČ je mezi mateřskými, základními školami i školními družinami
oblíbená. Snažíme se vyjít vstříc všem učitelům základních škol v požadavcích na hodinu,
den i téma besedy. Každý druhý měsíc jsou zpracována další témata besed, pokaždé zaměřené
na jiný věk dětí.
Nezapomínáme ani na školní družiny, pro které jsou nachystána zábavná odpoledne plné her,
soutěží a hádanek.
Nejen pro MŠ, ZŠ ale i pro ostatní čtenáře jsou připraveny i další formy návštěvy knihovny,
a to v rámci výtvarných střed, společného čtení a různých soutěží. Všechny soutěžní výrobky
mohou děti později vidět na výstavkách v prostoru dětského oddělení nebo vestibulu
knihovny.
O své činnosti oddělení informovalo v tisku: Region Opavsko – 5x, Opavský a Hlučínský
deník – 2x. Pravidelně publikuje na webu knihovny. Oddělení se podílí na realizaci a
zajišťování akcí z projektu Nebuďte na ulici, aneb do knihovny za zábavou a poučením.
Knihovnu zastupuje jako spolupořadatel na Dne opavských dětí. Je garantem KVČ činnosti
pro děti a mládež za celou knihovnu. Organizačně zajišťuje akce na podporu čtení v rámci
opavských festivalů Další břehy a Bezručova Opava, pokud se akce týkají dětských čtenářů.
V letošním roce se jednalo o úspěšný pořad Můj bratr Vinnetou s Karlem Jordánem v rámci
festivalu Další břehy a prezentaci knihovny na Dolním náměstí spolu s vystoupením Karola
Krčmára (společně s pobočkou Kateřinky) v rámci festivalu Bezručova Opava.
V Týdnu knihoven zajistilo akce Kamarádi z velké dálky se spisovatelkou Martinou
Drijverovou a besedu pro školy s Jonem Davisem.
V roce 2012 oddělení realizovalo kromě besed a KVČ tyto větší akce:
Noc s Andersenem (společně s pobočkou Kateřinky)
Noc s Andersenem se žáky ZvaPŠ Opava
Dětský den na oddělení pro děti a mládež
Opavský Dětský den - spolupráce s Magistrátem města Opavy (společně s pobočkou
Kateřinky)
Podzimní dílna s nakladatelstvím Anagram (společná akce s pobočkou Kateřinky)
Mikuláš na oddělení pro děti a mládež
Pasování prvňáčků (dvě na sebe navazující besedy ukončené předáváním diplomů) –
pasováno 5 tříd
akce pro školy v rámci „Března měsíce čtenářů“ a „Týdne knihoven“
spolupráce s Charitou Opava a Mravenečkem
Besedy + autorské čtení:
cestopisné povídání s panem Moslerem na téma „Tibet“
beseda pro žáky nižších ročníků s paní spisovatelkou Pospíšilovou
Tajuplná Afrika“ – Jiří Mára
Zábavné dopoledne s Adolfem Dudkem
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Multimediální studovna a internet:
je určena všem zájemcům o Internet. Jedná se o veřejně přístupné pracoviště, které je
otevřeno 35 hodin týdně pro všechny registrované uživatele knihovny i veřejnost. Ve středy,
kdy je knihovna uzavřena, je tato studovna využívána k doškolování zaměstnanců knihovny,
dobrovolných a profesionálních knihovníků okresu Opava nebo slouží k informační výchově
studentů a žáků opavských škol i školských zařízení z nedalekých obcí.
Pracovníci oddělení se, kromě obsluhy uživatelů studovny, starají také o veškerou výpočetní
techniku knihovny, tisk čárových kódů, tiskové výstupy v Braillu pro zvukovou knihovnu,
tvorbu a údržbu webových stránek a údržbu systému AKIS včetně servisu OPAC 2.0.
Pracoviště funguje jako servisní středisko pro veřejné knihovny okresu Opava i další
knihovny, které užívají AKIS Clavius. Pracovníci studovny udržují aktuální web knihovny.
Vedoucí multimediální studovny také zabezpečuje servis AKIS Clavius v rámci Opavy i
okolí. Dochází ke kontrole a doplnění jedinečných titulů v databázi, které vkládají knihovny
REKS do centrální databáze. Kontroluje se harmonizace záhlaví s bází národních autorit,
vytváří se plnohodnotný záznam v databázi KPBO. Důležitým krokem je i odstranění duplicit
záznamů v centrální databázi, v roce 2012 bylo upraveno cca 5000 záznamů. Analýza chyb
v katalogizaci Clavius REKS posloužila jako podklad pro individuální školení knihovníků
v rámci metodických návštěv.

Větší servisní a technické zásahy:
Opava – realizace projektu: Zlepšení technických podmínek připojení příměstských
knihoven (poboček) k centrální databázi AKIS Clavius pomocí zabezpečených VPN
tunelů a přechod páteře počítačové sítě KPBO na gigabitový ethernet.
Díky realizaci projektu se odstranil nevyhovující a nespolehlivý stav připojení poboček
knihovny v městských částech. Stávající způsob připojení byl nahrazen zabezpečeným VPN
spojem, do stávající databáze byla také on line připojena poslední pobočka v Malých
Hošticích. Připojení 5 knihoven (poboček) v městských částech pomocí zabezpečené VPN
sítě, pomocí které je možné přistupovat ke zdrojům v KPBO, byly připojeny 4 pobočky
knihovny v městských částech, které až do realizace projektu fungovaly na bázi
softwarového klienta. V roce 2012 byla připojena pobočka Opava Malé Hoštice. U knihovny
v Malých Hošticích navíc došlo ke sloučení lokální verze AKIS Clavius s centrální bází dat.
Převedením páteřní infrastruktury na gigabitový, managovatelný ethernet se zvýšila rychlost
a efektivita sítě KPBO.
Realizace projektu napomohla:
• ke zvýšení kvality připojení jednotlivých knihoven
• k odstranění problémů vznikajících při navazování VPN spoje pomocí softwarových
klientů
• k ochraně celé sítě před různými typy útoků, spyware, network worms, viruses, atd.
• ke zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a
sekundárních informačních zdrojů z centrální knihovny v menších kooperujících
knihovnách
• k rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi IC
• ke zvýšení rychlosti a úrovně spolehlivosti počítačové sítě
V roce 2012 podalo oddělení projekt do grantového titulu VISK3 na rok 2013 a poskytlo
konzultaci k projektu pro MK Velká Polom.
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Mediatéka a Zvuková knihovna:
kromě půjčování audiovizuálních nosičů na DVD a CD se oddělení věnuje půjčování
zvukových knih pro slabozraké, nevidomé a těžce tělesně postižené uživatele, kterým
poskytujeme individuální pomoc při výběru četby. Nedílnou součástí našich služeb je i
označování zvukových knih a ochranných obalů štítky, které jsou označeny Braillovým
písmem. Tento způsob označení umožní našim uživatelům snadnější manipulaci s fondem.
Pro klienty Charitního domu ve Vlaštovičkách připravujeme soubory zvukových knih.
V rámci lekcí dospělého a dětského oddělení poskytujeme krátké seznámení s provozem
mediatéky se zvláštním zřetelem na Zvukovou knihovnu a ukázky Braillova písma s nabídkou
speciálních programů určených pro nevidomé a zrakově postižené uživatele oddělení. V roce
2012 byly aktualizovány seznamy DVD, hudebních CD i zvukových knih. Pracovnice
oddělení pravidelně přispívá do webového občasníku knihoven okresu Opava OKOO svými
recenzemi. Také se podílí na tvorbě autoritních záznamů z oblasti filmu a na údržbě klíčových
slov. Pracovnice katalogizuje elektronické dokumenty, které vycházejí jako přílohy ke
knihám a časopisům. Oddělení je odpovědné za nákup zvukových knih, hudebních nosičů a
zvukově obrazových dokumentů i za jejich knihovnické zpracování. V letních měsících byla
provedena revize DVD, CD i LP.

Studovna:
studovna poskytuje výpůjční služby prezenční a absenční, dále bibliografické a informační
služby, kopírování. Evidují se zde periodika pro hlavní budovu KPBO. Knihovnice ze
studovny také aktualizuje fond periodik a archivuje vybrané tituly novin a časopisů, které jsou
uchovávány ve skladech. Pracovnice studovny katalogizuje články z novin a časopisů, včetně
regionálních titulů. Zodpovídá na dotazy zadané v rámci Ptejte se knihovny. Ve studovně se
vyřizují také meziknihovní výpůjční služby, v jejichž rámci knihovnice zprostředkovává
výpůjčky či kopie dokumentů z jiných knihoven pro čtenáře KPBO a také obstarává
požadavky českých knihoven na výpůjčky z fondu KPBO. Pracovnice studovny katalogizuje
brožury, vytváří databázi regionálních osobností. Podílí se také na informačních a
knihovnických lekcích.
V roce 2012:
- byly zkatalogizovány 3 brožury
- bylo zpracováno 1433 článků z novin a časopisů (z toho 860 o Opavě a Opavsku)
- bylo zodpovězeno 18 dotazů v rámci služby Ptejte se knihovny
- bylo nově vloženo 25 nových záznamů regionálních osobností a 10 záznamů opraveno
- bylo zpracováno 401 požadavků MVS pro čtenáře KPBO (z toho 38 kopií dokumentů
a 1 mezinárodní MVS)
- bylo vyřízeno 446 požadavků MVS zaslaných jiným knihovnám
2.4.2 Pobočka Kateřinky
Pobočka Kateřinky se soustředí především na práci s dětmi a seniory. Úzce spolupracuje
s téměř všemi základními a mateřskými školami v městské části Kateřinky. V uplynulém
roce připravili pracovníci pobočky pro žáky besedy zaměřené nejen na literaturu. Přivítali
řadu zajímavých hostů např. cestovatele Jiřího Blatu nebo autorku dětských knih Zuzanu
Pospíšilovou. Na pobočce se schází Klub maminek, který je svým programem zaměřen
především na maminky na rodičovské dovolené. Velice oblíbený je rovněž Klub seniorů.
S velkým úspěchem se setkalo např. podzimní Svatomartinské setkání. Kromě besed a
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knihovnických lekcí připravovaných pracovníky pobočky se mohly děti setkat s ilustrátorem
Adolfem Dudkem. Z dalších úspěšných akcí je třeba zmínit besedy s cestovateli Jindřichem
Moslerem, který vystoupil se svými zážitky z cesty po Tibetu, se zážitky z Burjatska přišel
seznámit cestovatel a horolezec Jiří Rychtecký. Nabídkou besed se podařilo oslovit i
mimoopavské školy. V roce 2012 byl přepracován cyklus besed „Poprvé v knihovně se
skřítkem Knihomílkem“ určených prvňáčkům. Podařilo se zaujmout více dětí ve srovnání
s uplynulými léty. S velice kladnou odezvou se setkal maratón čtení, který byl uspořádán
v rámci Března měsíce čtenářů u příležitosti 120. výročí narození Karla Poláčka. Během
jednoho dne se tak v knihovně vystřídalo 157 dětí, které předčítaly z jeho knih nejen svým
spolužákům, ale také ostatním návštěvníkům knihovny.
Pobočka navázala užší spolupráci s učitelkou nově otevřené přípravné třídy na ZŠ Šrámkova.
Třída byla otevřena pro předškolní děti. Cílem je usnadnit dětem přechod z mateřské školy do
první třídy. Knihovna připravuje pro tuto třídu pravidelně každý měsíc zábavné dopoledne
naplněné čtením, výtvarnými aktivitami i soutěžemi.
V roce 2012 se v knihovně uskutečnila pilotní akce pro třídy ze ZŠ pro tělesně postižené.
Zábavný program, který byl připraven děti velice zaujal, takže se první setkání stalo
odrazovým můstkem pro další společné akce.
Pobočka úspěšně pokračuje ve spolupráci se školními družinami. Pravidelně pro ně
v odpoledních hodinách připravujeme tematicky zaměřené soutěže, např. ke Dni Země apod.
Jednou měsíčně jsou na pobočce pořádána výtvarná odpoledne, která jsou stále
vyhledávanější. Za účasti výtvarnice si návštěvníci knihovny mohou vyzkoušet zajímavé
výtvarné techniky.
Během letních prázdnin probíhala příprava besed a soutěží na nový školní rok. Pracovníci
pobočky zajišťovali také kulturní program na předvánoční Mikulášské besídce.
V roce 2012 probíhala údržba, opravy a aktualizace knihovního fondu. Dětská literatura byla
kompletně přeznačena, obalena a opravena. Ze skladu byly vyřazeny zastaralé a opotřebené
svazky.
V rámci zkvalitnění služeb byl před vstup na pobočku instalován bibliobox a nové stojany pro
jízdní kola. Také vnitřní prostory knihovny získaly na atraktivitě díky novému sedacímu
nábytku.

2.4.3 Pobočka Kylešovice
Knihovna Kylešovice se v roce 2012 zaměřila na širší spolupráci s družinou při ZŠ
v Kylešovicích. Docházelo díky tomu k pravidelným návštěvám a výměnám knih žáků na
nižším stupni školy. Byla rozšířena i nabídka besed pro školy, kterých bylo využito dle
maximální možnosti této pobočky. Pokračovala i tradice základních knihovnických lekcí a
samozřejmě už stálá a nadšením vítaná akce „Veselá abeceda skřítka Knihomílka Čtivého“.
Pobočka se zapojila do všech aktivit knihovny (např. akce Jaro-pobočka Kateřinky, soutěž
Podzim v Bullerbynu atd.)
Proběhla i aktualizaci KF a periodik. Došlo také k přesunu knih z volného výběru do
skladových prostor a s tím spojenými pracemi. Tyto práce probíhaly na základě vzájemné
spolupráce poboček Kylešovice a Olomoucká.
V roce 2012 bylo možno na pobočce shlédnout i čtyři tématicky různorodé fotografické
výstavy:
Jiří Novák: Čtyři roční období
Milan Mainuš:Výstava makrofotografií M.Mainuše
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Lukáš Láry, David Bubeník, Pavla Nováková: Krajina daleká i blízká
Milan Mainuš: Ohlédnutí za létem 2012
Rozšířil se i počet vystavovatelů, neboť jsou zde ideální prostory k prezentaci tohoto umění.
Výstavy se těší velkému zájmu z řad čtenářů i široké veřejnosti.

2.4.4 Pobočka Olomoucká
Knihovna vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícím prostorovým podmínkám neprovádí
rozsáhlé aktivity v oblasti KVČ. Proto ji navštěvují pouze menší skupiny žáků ZŠ pro TP a
žáků při ZŠ při PL. Aktivně se zapojuje do všech soutěží a aktivit knihovny. Pobočka má
nejstarší složení uživatelů, kterým se knihovnice snaží vyjít maximálně vstříc i donáškou knih
z centrálních skladů knihovny, které pobočka nemá trvale z kapacitních důvodů umístěné ve
svých prostorách. V loňském roce byla pobočka 2x krátkodobě uzavřena z důvodu opravy
regulace přípojky vytápění.
2.4.5 Oddělení regionálních a knihovnických služeb
V rámci své činnosti se stará o 5 knihoven v městských částech Opavy.V roce 2012
pokračovala aktualizace skladu střediska. Byla zaškolena nová knihovnice v městské části
Opava Komárov.
Knihy z regionálního fondu byly převedeny do stálého fondu knihoven Komárov a
Milostovice.
Oddělení vypomáhá v půjčovních službách při nemocnosti a zastupuje provozy Kylešovice a
Olomoucká v rámci dovolených pracovníků. Vedoucí oddělení se organizačně podílí na
kulturně výchovné činnosti pro veřejnost, korekci textů webových stránek i oficiálních
materiálů knihovny. Oba pracovníci oddělení se aktivně zúčastňují všech projektů, se kterými
knihovna působí na veřejnosti, Noc s Andersenem, Den opavských dětí apod. Pracovník
oddělení spravuje a řídí profil knihovny na Facebooku, Twiteru a udržuje další databáze
knihovny, adresář knihoven, databázi elektronických služeb knihoven okresu, databázi
vzdělávání zaměstnanců a další činnosti související se statistikou a výkaznictvím.
Oddělení zajišťuje komplexně regionální služby viz příloha Komentář ke statistickému
výkazu výkonu RF za rok 2012. Organizuje vzdělávání pracovníků regionu i Knihovny P.B.
viz dále v Závěrečné zprávě.

2.5 Práce v projektech knihovny
V rámci projektu Knihovna 21. století jsme realizovali v roce 2012 dlouhodobý projekt
Nebuďte na ulici, aneb, do knihovny za zábavou a poučením, Prostředky byly v souladu
s projektem využity na materiálové náklady – nákup pomůcek pro výtvarné dílny a
doprovodné akce a dohody o provedení práce:
Malované středy a výtvarná odpoledne v knihovně – tradiční malování ve středy pro školní
družiny, velikonoční dílna a výroba ozdob Halloween (doprovodné akce Klubu maminek a
Klubu seniorů).
V rámci Března měsíce knihy se uspořádala výtvarná dílna s lektorkou Alenou Zupkovou
pro děti, učitele a knihovníky.
Noc s Andersenem 2012 proběhla tradičně na hlavní budově, pro děti byl připraven zajímavý
program s tématikou Japonska. V programu vystoupil cestovatel Jiří Mára, akce byla určena i
pro dospělé. Další program byl určen už pouze malým andersenům. Děti se na šesti
stanovištích znovu vrátily do Japonska. Např. si zkusily vyrobit suši, tvořily japonské vějíře
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nebo kreslily mapu jednotlivých ostrovů. Posledním společným úkolem bylo skládání origami
ve tvaru jeřába, kterého si zavěsily v Minoritské zahradě na pohádkový strom „Frňákovník“.
Zde potkaly postavu tajemné gejši i hledaný poklad.
Uspořádali jsme druhou Noc s Andersenem pro děti, žáky ze ZVaPŠ Opava se speciálním
programem, ve kterém například vystoupil opavský autor a ilustrátor Jiří Pělucha.
Z grantu byly uhrazeny dohody o provedení práce s autory, kteří vystupovali na besedách.
V roce 2012 proběhlo setkání se Zuzanou Pospíšilovou, autorkou dětských knih a na
pobočce v Kateřinkách přivítali cestovatele a horolezce Jiřího Rychteckého. Pro opavské
školáky i veřejnost vystoupil s přednáškou „Na kole, pěšky i kánoí po stopách buddhismu
Burjatskem“. V téměř dvou hodinách nám představil krásy pro nás málo známé autonomní
republiky Ruské federace.
Na pobočce v Opavě-Kateřinkách proběhlo veřejné čtení s herečkou činohry Slezského
divadla Hanou Vaňkovou. Akce byla určena především pro Klub seniorů, ale také pro
opavskou veřejnost. Pro maminky s dětmi, ale i pro školy a veřejnost byla připravena
velikonoční dílna, ukázka lidových technik voskování vajíček a další techniky zdobení.
Odměny pro soutěžící byly použity na vyhodnocení dlouhodobých soutěží :Putování
Afrikou“,
Podzim v Bullerbynu - vědomostní soutěž k 105.výročí narození spisovatelky Astrid
Lindgrenové, a besed spojených se soutěžemi v rámci příprav dětí z 1. tříd ZŠ pro Pasování
prvňáčků a dílčích soutěží a anket během celého roku.
Akce plánované v rámci projektu jsou součástí plánu činnosti KPBO a proběhly na těchto
pracovištích: hlavní budova a pobočky KPBO Kateřinky, Kylešovice.
Propagace akcí financovaných z grantu se odehrávala z úsporných důvodů převážně na
webových stránkách knihovny ( www.okpb.cz), informace byly zasílány formou odkazů na
naše stránky pomocí elektronické pošty cílovým skupinám.

Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových knih pro nevidomé , zrakově postižené i
jinak hendikepované uživatele v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.
V roce 2012 jsme pořídili cca 129 titulů zvukových knih, prostředky z MK ČR byly v souladu
se zadávacími podmínkami použity na nákup zvukových knih z Knihovny a tiskárny K.E.
Macana v Praze. V rámci spoluúčasti jsme zakoupili zvukové knihy od dalších distributorů
na knižním trhu. Naši uživatelé mají ve velké oblibě kromě produkce zvukových knih z
KTN i mluvené slovo a CD z jiných firem ( Čs. Rozhlas, Fermata, Audiostory). Náklady na
pořízení těchto nosičů jsou finančně náročnější než na klasické zvukové knihy z KTN, ale
protože se jedná o dramatizaci četby nebo rozhlasových her, jsou mezi našimi uživateli velmi
vyhledávané.
Nedílnou součástí našich služeb je i označování zvukových knih a ochranných obalů štítky,
které
jsou označeny Braillovým písmem. Tento způsob označení umožní našim
uživatelům snadnější manipulaci s fondem. V roce 2012 jsme zaregistrovali 106 uživatelů ve
zvukové knihovně, z toho 2 institucionální uživatele ( jedná se o slabozraké, nevidomé a
těžce tělesně postižené uživatele).
V roce 2012 jsme uspořádali pro pracovníky zvukových knihoven i knihovníky pracovní
seminář Inovace v oblasti elektronických pomůcek a jejich ovládání nevidomými a
těžce zrakově postiženými uživateli ve spolupráci se SONS Opava. S tímto občanským
sdružením dlouhodobě spolupracujeme. V září proběhla výstava na pobočce v Opavě
Kateřinkách v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2012", v září také
proběhl další ročník výstavy Experiment ze tmy.
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Projekt Knižní obálka:
projekt s tímto názvem je zaměřen na vkládání obálek a anotací u nových i starších titulů. Za
rok 2012 bylo v KPB Opava zpracováno 5141 titulů z naučné literatury, beletrie a dětské
literatury. Retrospektivně jsou dohledávány anotace i obálky do roku 2004, výjimečně i starší
tituly. V těchto případech se však jedná převážně o obálky, anotace jsou k dispozici velmi
zřídka. I nadále se tomuto projektu aktivně věnuje 5 knihovnic. Za celou dobu existence
projektu bylo v KPB Opava zpracováno 94915 titulů.
Propojení záznamů s plnými texty:
tzv. volná díla jsou zpracovávána digitálně velkými knihovnami a pro knihovny existuje
možnost sdílení těchto textů. Proto i v roce 2012 pokračovalo propojování našich záznamů
s tzv. volnými díly autorů, které umožní uživateli si stáhnout tento dokument v libovolném
formátu z webu naší knihovny. Současné publikace z nakladatelství Grada a Akademie věd
jsou doplňovány odkazy na
obsahy děl a ukázky textu. Tyto odkazy stahujeme v rámci kooperace knihoven v projektu
Souborný katalog ČR.
2.6 Ediční činnost
Publikační činnost:
Knihovna vydává elektronický časopis Občasník knihoven okresu Opava zaměřený na
problematiku veřejných knihoven ( 3x ročně).
Knihovna také publikuje na webových stránkách, na Facebooku a Twiteru. Posílá tiskové
zprávy do regionálního tisku. V roce 2012 ředitelka poskytla rozhovor do rozhlasu na téma
Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Bibliobox a Rozkvetlá knihovna.
Pracovníci pobočky Opava Kateřinky vypracovali 10 scénářů pohádek pro Klub maminek a
scénář pro Mikulášskou besídku a ZŠ Dostojevského v Opavě a „Family afterňůn“ na hlavní
budově.
Pracovníci knihovny vytvořili v roce 2012 tyto nové materiály k besedám:
Miler, Zdeněk: Jak Krtek uzdravil myšku
Ludvik, Emil: O líné holce
Nesvatba, Miloš: Červené Karkulky
Kocmanová, Ivana: My se vlka nebojíme
10 scénářů k pohádkám pro školky a Klub maminek
2.7 Vzdělávací, přednášková a školící činnost
Vzdělávání v roce 2012
Leden:
10.1. Opava – Cestovní náhrady
17.1. Opava – Výkaznictví v roce 2012
18.1. Opava - Daně ze závislé činnosti
19.1. Opava – Sociální pojištění
Únor:
15.2. Opava – knihovnická konference Kniha ve 21. století
21.2. Opava – zdravotní pojištění
28.2. Opava – Účetnictví a daně v roce 2012
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Březen:
2.3. Opava – Odpisy majetku
6.3. Brno – seminář Večerníčky
14.3. Ostrava – Inovační knihovnický kurz. Služby
28.3. Ostrava – Inovační knihovnický kurz. Služby
Duben:
11.4. Ostrava – Inovační knihovnický kurz. Služby
13.4. Ostrava – Mezinárodní konference Čtení dětem – mění životy
25.4. Ostrava – Inovační knihovnický kurz. Služby
Květen:
2. + 3.5. Praha – Základy Linuxu
9.5. Ostrava – Inovační knihovnický kurz. Služby
31.5. Ostrava – seminář Statistiky v praxi veřejných knihoven
16.+17.5. Příbram – Setkání servisních bodů
15. + 16.5. Praha – Windows – základní správa
Červen:
31.5. + 1.6. Ostravice – Data technology day
Září:
20.9. Praha – Katalogizace elektronických zdrojů
20.10.18. + 19.9. Žilina – setkání uživatelů Lanius, Clavius
Říjen:
11.10. Ostrava – Devět životů ( nejen Arnošta Lustiga)
17.10. Karviná – podzimní setkání KLUBKA
17. + 18.10. Brno – seminář Strašidelné příběhy, horory, historky
30.10.+1.11. Ostrov nad Ohří – setkání servisních bodů
31.10. Praha – setkání supervizorů národních jmenných autorit
Listopad:
14.11. Přerov – seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství
22. + 23.11. Třinec – výjezdní zasedání SKIP
28.11. Olomouc – Den knihovníků
29.11. Ostrava – seminář Účetnictví příspěvkových organizací
Prosinec:
7.12. Praha – seminář účastníků Souborného katalogu ČR
2.8 Metodická a kontrolní činnost, expertní skupiny
Metodická činnost v rámci zajišťování regionálních funkcí je podrobně popsána v samostatné
příloze č.1: Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF za rok 2012.
Kontrolní systém:
kontrolní systém začal v naší organizaci fungovat od 1. 7. 2003 na základě Směrnice
vnitřního kontrolního systému ze dne 25. 6. 2003. V roce 2004 byla do této směrnice
zapracována vyhl. č. 416/2004.
Zastupování funkce příkazce operace je stanovena v organizačním řádu knihovny.
V organizačním řádu je taktéž stanoven rozsah odpovědnosti a tyto odpovědnosti jsou
17

vyjmenovány na zvláštní příloze. V roce 2012 došlo ke změnám osob – příkazců operací, OŘ
byl aktualizován.
Účinnost vnitřního kontrolního systému je velmi dobrá. Namátkově je prováděna průběžná
kontrola a následná kontrola vybraných ukazatelů. Největší pohyb máme v oblasti fakturace
knih, proto se kontrolní systém zaměřuje zejména na tuto oblast. S ohledem na to, že část
prostředků na nákup knihovního fondu tvoří dotace z MS kraje, klademe velký důraz na
správnost veškerých fakturačních údajů.
V roce 2012 proběhla kontrola z VZP a kontrola z OSSZ, obě kontroly byly bez závad.

Účast v expertních a pracovních skupinách:
ředitelka knihovny je členem:
pracovní komise pro Souborný katalog
pracovní skupiny Měření kvality knihoven ( Benchmarking)
regionálního výboru SKIP 10
Marie Schneidrová je členem pracovní skupiny supervizorů projektu Národních autorit
v Národní knihovně ČR
Bc. Miloš Bednařík je členem hodnotící komise VISK23 na MK ČR
2.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a PO
Kontroly objektů jsou prováděny průběžně. Zápisy k jednotlivým akcím a kontrolám jsou
k nahlédnutí v požární knize u požárního preventisty a v zápisech o kontrolních
osvědčeních.
Byly provedeny revize (kontroly)
- hasící přístroje a hydranty
- servisní prohlídky plynové kotelny
( MDKPB, KZ minorit)
- revize komínů
- revize el.spotřebičů
- revize zabezpečovacích a požárních systémů
Pracovníci (5) byli proškoleni na řízení referentského vozidla.
V roce proběhlo školení BOZP pro všechny zaměstnance knihovny, školení požárních hlídek
s výcvikem likvidace požáru hasicím přístrojem.
Dle plánu také proběhly povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců.

2.10 Spolupráce s dalšími subjekty, zahraniční spolupráce
Spolupráce se Slezskou univerzitou:
v roce 2012 se na pracovištích knihovny vystřídalo 6 studentů ze Slezské univerzity na
odborné praxi. Kromě spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě, s Ústavem bohemistiky a
knihovnictví,
Také spolupracujeme s odbornými knihovnami Slezského zemského muzea, zámkem Raduň a
Soukromým zdravotnickým zařízením Krnov, kde se staráme o instalace AKIS Clavius. Na
Slezské univerzitě je to instalace programu pro výuku studentů, v zámku Raduň je to instalace
pro vkládání starých tisků a příruční knihovny. Dále provádíme servis pro veřejné knihovny
okresu Opava.
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3 Knihovní fondy
3.1 Doplňování
Přírůstek za rok 2012 byl 12 568 knihovních jednotek, z toho 11 832 knih, 736 ostatních
dokumentů.
Knihovna má celkem 253 853 knihovních jednotek, z toho 239 489 knih.
Složení knihovních fondů:
Naučná literatura
Krásná literatura
Zvukové dokumenty
Zvukově obrazové dokumenty
Elektronické dokumenty
Mapy

79 460
160 029
11 721
1 220
1 331
92

Tématické složení přírůstku knih:
Naučná literatura pro dospělé
Krásná literatura pro dospělé
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Celkem

1 947
5 669
672
3 544
11 832

Složení přírůstku ostatních dokumentů:
Zvukové dokumenty:
Zvukově obrazové dokumenty:
Elektronické dokumenty
Mapy
Celkem

521
154
57
4
736

2. Knihovní fondy dodané za r.2012 na jednotlivé knihovny – druh dokumentu knihy:
Knihovna
Dospělé od.
Dětské od.
Olomoucká
Kylešovice
Kateřinky
Stř. Opava
Služ. knih.
Region
celkem

Soubory
2012
38
30
28
28
31
3
5
31
194

Svazky 2012

Svazky 2011

2 447
1 336
1 392
1 537
1 969
35
6
3 995
12 717

2 249
979
1 201
1 424
1 781
40
6
3 605
11 285
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Rozdíl
+ 198
+ 357
+ 191
+ 113
+ 188
- 5
0
+ 390
+ 1432

Časopisy
(Kč)
108 549
16 661
19 927
18 076
36 691
1 438

201 342

ÚDZF v r.2012 nakupoval i zpracovával knihy pro Budišov, Háj, Kozmice, Mokré Lazce,
Chlebičov, Sudice, Štítinu a Oldřišov. Pro tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 825
svazků ve 33 souborech.

3. Jednotlivé knihovny dostaly knihy za Kč:
Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Olomoucká
Kateřinky
Kylešovice

445 089,197 839,241 596,332 299,267 180,-

Průměrná cena knihy byla 201 Kč.

4. Pro potřeby doplňování je veden adresář nakladatelství, distribučních agentur
a internetových obchodů.
5. Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů – 432 sv.
(čtenáři, ministerstvo kultury, nakl. Perplex, knihovna Ratiboř, Magistrát Města Opavy,
SU, autoři, nadace atd.)
6. Bylo nakoupeno 736 ostatních dokumentů.

3.2. Zpracování

1. Bylo zpracováno, adjustováno a zapsáno a na knihovny rozesláno 13 542 svazků
(v r. 2011 -12 143 sv.).
2. Zkatalogizováno bylo 3 815 titulů beletrie i naučné literatury ( v r.2011 3 529 titulů).

3.3 Ochrana knihovního fondu
1. Na všech pracovištích bylo obaleno 36 000 svazků, označeno 23 828 sv. a opraveno 8
869 svazků . Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V ÚDZF v r. 2012
označeno a obaleno 825 knih.
2. Jednoduchá knihovnická vazba byla provedena u 2 540 knih.
3. Probíhaly dílčí revize KF na jednotlivých odděleních. Na oddělení pro děti a mládež
proběhla řádná revize KF, která byla ukončena vypracováním protokolu o revizi KF.
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4. Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno 6 601 knihovních jednotek,
z toho 6 516 knih.

5. V ÚDZF se pravidelně prováděla údržba slovníku autorit a klíčových slov. V databázi
autorit se prováděly průběžné opravy v souvislosti s připojováním záznamů místních
knihoven.

6. Po celý rok v ÚDZF probíhala odborná praxe studentů SU Opava, celkem 5 studentů.
7. Bylo vytvořeno 3 834 náhledů obálek a anotací.
8. Byla poskytnuta 1 konzultace k autoritám pracovnici muzejní knihovny, účast na školení
supervizorů autorit v NK Praha, účast na školení novinky v CLAVIU.
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4. Kulturní zařízení minoritský klášter

Náklady a výnosy Kulturního zařízení minorit v Opavě v roce 2012

Název
NÁKLADY :
Spotřeba materiálu celkem :
Spotřeba energií celkem :
Opravy a údržba :
Cestovné
Služby celkem :
Mzdové náklady celkem :
Sociální a zdravotní pojištění
Nákup DDHM
NÁKLADY CELKEM :

v Kč
skutečnost 2011 skutečnost 2012 rozpočet 2012 % plnění

VÝNOSY :
za využití KZ minorit
dotace na provoz od zřizovatele
VÝNOSY CELKEM :
Rozdíl mezi výnosy a náklady :

70042.29
422925.00
143794.00
6360.00
1166284.07

13000.00
505000.00
7500.00
0.00
71000.00
423000.00
143820.00
0.00
1163320.00

98%
100%
99%
0%
99%
100%
100%
0%
100%

426425.00
756600.00
1183025.00

387570.00
760000.00
1147570.00

403320.00
760000.00
1163320.00

96%
100%
99%

-16988.10

-18714.07

0.00

23064.80
442247.00
33782.20
0.00
80982.10
462363.00
157574.00
0.00
1200013.10

12720.00
503024.18
7418.60

Kulturní zařízení minoritský klášter – přehled činnosti za rok 2012

Počet akcí
Počet návštěvníků

141
29 850

Z toho:
Kulturní pořady
Počet návštěvníků
Akce společenského významu
Počet návštěvníků

83
16 500
58
13 500

Přehled všech akcí je uložen v dokumentaci KPBO.

Magistrát města Opavy využil prostor KZMK za účelem pořádání svých aktivit z výše
uvedeného celkového počtu akcí následovně:
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5x + 2x mimoř.

jednání ZMO
porady, přednášky, semináře, slavnostní shromáždění, konference

15x

koncerty, vernisáže, festivaly Bezručova Opava a Další břehy
(počet jednotlivých pořadů)

13x

V tomto výčtu jsou zahrnuty i akce, na kterých se MMO podílel jako spolupořadatel
(výstava skalniček, koncerty).
Počet výše uvedených akcí zahrnuje 2 akce odboru školství, které byly hrazeny z jeho
rozpočtu.
I v tomto roce vedení města vycházelo vstříc Slezské univerzitě a umožnilo jí pořádání
akcí v prostorách KZMK bezplatně.
9x
Služby v bufetu jsou zajišťovány v době konání akcí dodavatelsky na základě požadavku
pořadatele.

Provoz MK
Provozní doba pro styk s veřejností byla stanovena: po – pá 10.00 – 16.00 hodin, dále dle
potřeby v návaznosti na jednotlivé akce. Provoz byl zajišťován třemi zaměstnanci: provozní,
zřízenec, uklízečka.
Provozní objektu zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koordinaci provozu
organizaci údržby a oprav
zpracování podkladů pro fakturaci
sjednává možnosti a podmínky pronájmu
průvodcovskou činnost
ozvučení Sněmovního sálu
vykonává dozor a pořadatelskou službu
kontrolu objektu před a po ukončení pořádaných akcí
dbá na dodržování bezpečnostních předpisů

Obslužný personál zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

přípravu prostor dle charakteru akce a požadavku pořadatele
ozvučení Sněmovního sálu
úklid objektu
kontrola a zajištění odpovídajících hygienických podmínek na toaletách
otevírání a zavírání obou bran zahrady v době konání akcí
údržba zahrady (sekání trávy, kultivace záhonů, hrabání listí)
otevření a uzavření budovy ve stanovenou dobu
dozor u výstav v gotické síni
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•
•
•
•
•

dílčí výpomoc při instalaci a deinstalaci výstav a přípravy na jednotlivé akce
obsluhu šatny
aktuální úpravu přístupových cest v areálu
výlep propagačních materiálů umístěných v interiéru a na Masarykově třídě
drobné opravy

Obsluhu plynové kotelny zabezpečoval pracovník KPBO pan Fuss.

Ostraha objektu
Ostraha objektu je zajištěna EZS s výstupem na PCO SEYS Security s.r.o. Opava v I.
pololetí, II. pol. převedeno na Městskou policii Opava. Byla provedena revize zařízení
firmou Ing. Bř. Ulitzky.

Bezpečnost a ochrana práce
Pořadatelé byli seznámeni s PROVOZNÍM ŘÁDEM KZMK, povinností personálu byla
důsledná kontrola jeho dodržování v průběhu jednotlivých akcí.
Byly provedeny revize (kontroly):
•

hasící přístroje a hydranty
fa Majewski Otice

•

servisní prohlídka plynové kotelny
RYKAL-servis plynový zařízení Nový Jičín

•

revize komínů a napojení spotřebičů
fa Valchař Opava

•

revize ručního elektrického nářadí
p. Barč

•

odborná prohlídka plynové kotelny a kontrola plynového zařízení
Vít Rozsypal, RTTZ

Výstavní činnost
Pro prezentaci výstav je k dispozici gotická síň a předsálí Sněmovního sálu.
K rozsáhlejším instalacím byl využit prostor letního refektáře a schodiště. Celkem bylo
pořádáno 7 výstav.
Informace o výstavách byly vystaveny na webu knihovny.
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5 Správa Městského domu kultury Petra Bezruče
Sál slouží k občanským obřadům MMO a kulturní činnosti, knihovna zde pořádá větší akce
a autorská čtení. Akce pod patronací města Opavy jsou poskytovány zdarma, za ostatní akce
jsou účtovány nezbytné provozní náklady za využití sálu dle platného ceníku. V sále probíhá
výuka hry na varhany - Církevní konzervatoř Opava a ZUŠ V. Kálika Opava. Sál MDKP byl
v naší organizaci začleněn pod Útvar ředitele KPBO. Sál slouží pro slavnostní občanské
obřady, svatby, zlaté svatby a vítání občánků. A je využíván zejména knihovnou pro pořádání
akcí pro veřejnost.
Přehled akcí v sále v Knihovně Petra Bezruče v Opavě v roce 2012

Společensko kulturní akce: (celkem 70 akcí)
přednáška cestovatele Jindřicha Moslera – Tibet (1x)
přednáška a projekce cestovatele Tomáše Černohouse – Banát, naši krajané a jejich krajina
(1x)
beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou – autorka dětských knih (1x)
komponovaný pořad s ostravským filmovým publicistou, novinářem a pedagogem Slezské
univerzity Martinem Jirouškem - ,,Nejzáhadnější knihy světa“ (1x)
Den učitelů – Magistrát města Opavy (1x)
beseda s cestovatelem J. Márou – Japonsko (1x)
přednáška cestovatele Čestmíra Lukeše – Antarktida a Patagonie (1x)
setkání s polským autorem Mariem Suroszem – ,,Pepíci – Češi polskýma očima“ (1x)
beseda s Karlem Jordánem – autor knih Můj bratr Vinnetou, Tenkrát na Západě, pocta Karlu
Mayovi – v rámci festivalu Další břehy (Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste) (3x)
sportovně – společenská akce - ,,Setkání reprezentantů a ocenění osobností v oblasti sportu“Magistrát města Opavy (1x)
finále IV.ročníku celostátní písničkové soutěže handikep. spoluobčanů - ,, Začarovaná
písnička“ – Rotary Club Opava (1x)
Večer s muzikálovými a popul. písněmi v rámci festivalu Dny umění na Moravě, koncert pro
zrakově postiženou mládež – SONS (2x)
seminář – Okresní hospodářská komora (1x)
praktický seminář spojený s prezentací výrobků pro nevidomé a těžce zrak.postižené - SONS
a KPBO (1x)
setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou – Žítkovské bohyně – příběhy o ženské duši,
magii i naší nedávné historii (1x)
křest CD a klavírní koncert Zdeňky Košnarové – Do větru a do tmy (1x)
setkání se světovým papírologem Karolem Krčmárem – ,,Dobré nožnice, prajem..“ – v rámci
festivalu Bezručova Opava (2x)
setkání s cestovatelem J. Márou – Tajuplná Afrika – Týden knihoven (2x)
setkání se spisovatelkou Martinou Drijverovou – Kamarádi z velké dálky – Týden knihoven
(1x)
setkání se spisovatelem Johnem Davisem a hercem, fotografem Tomášem Valíkem – Týden
knihoven (2x)
beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem (1x)
přednáška cestovatele Čestmíra Lukeše – Peru, Andy (1x)
festival ,,Magický klavír v proměnách času“ – ZUŠ V.Kálika v Opavě (1x)
workshop – Okresní hospodářská komora (2x)
zasedání komise regionálního výboru – SKIP (1x)
zasedání komise, přípravný výbor – festival Bezručova Opava (1x)
slavnostní předávání vysvědčení – STŠ Opava (2x)
slavnostní předávání vysvědčení – ZŠ Vrchní Opava (1x)
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zahájení školního roku – SOU stavební Opava (1x)
pololetní zkoušky – Církevní konzervatoř Opava (1x)
předehrávky – Církevní konzervatoř Opava (15x)
ročníková zkouška – Církevní konzervatoř Opava (5x)
komis. zkouška – Církevní konzervatoř Opava (1x)
opravné zkoušky – Církevní konzervatoř Opava (1x)
maturitní zkouška – Církevní konzervatoř Opava (1x)
koncert - ZUŠ V. Kálika v Opavě (1x)
absolventský koncert – ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku (1x)
varhanní koncert - Církevní konzervatoře v Opavě (2x)
absolventský koncert – Církevní konzervatoř v Opavě (1x)
vernisáž ,,Lakotové dnes“ – v rámci festivalu Další břehy – Magistrát města Opavy (1x)
vernisáž výstavy – Židovské hřbitovy – Tomáš Valík, herec, fotograf (1x)
vernisáž výstavy – Větrné mlýny – Jiří Pecháček (1x)
vernisáž výstavy – TOUCHÉ - Ivo Borna (1x)
Přehled výstav v roce 2012:
Větrné mlýny v České republice - Jiří Pecháček
Historie a krásy lužních lesů jižní Moravy“ - Fotografická výstava Filipa Šálka
Opava ProTibet" - fotografka Radka Hášová
Lakotové dnes - Výstava fotografií a textů Otokara Homoly
TOUCHÉ – výstava fotografií Iva Borny
Divadlo - výstava Miroslava Ševčíka
Putování Afrikou – práce dětí základních škol
Výstava loutkových pohádkových postav -děti základních a mateřských škol z Opavy.
Židovské hřbitovy - z tvorby fotografa a herce Tomáše Valíka
Romský sen - putovní výstava Romano suno
Knižní ilustrace - výstava Jiřího Pěluchy
Chrámy krále Lalibely a biblická místa - výstava fotografií dvojice Zdeňka Svánovského a
Václava Müllera

5.2 Náklady a výnosy sálu v Knihovně P. Bezruče v Opavě v roce 2012
Název
NÁKLADY :
Spotřeba materiálu celkem :
Spotřeba energií celkem :
Opravy a údržba :
Služby celkem :
Nákup DDHM celkem:
NÁKLADY CELKEM :

skutečnost 2011

skutečnost 2012

rozpočet 2012

v Kč
% plnění

51946.50
625477.02
35928.70
148532.80
0.00
861885.02

21391.50
637068.47
123188.70
162963.70
18837.00
963449.37

32000.00
640000.00
120000.00
120000.00
20000.00
932000.00

67%
100%
103%
136%
94%
103%

VÝNOSY :
za využití sálů MDKPB
nájmy MDKPB
dotace na provoz od zřizovatele
zúčtování fondu FRIM (opravy)
VÝNOSY CELKEM :

41572.00
76523.00
707000.00
0.00
825095.00

38662.00
81705.00
800000.00

77%
100%
100%

920367.00

50000.00
82000.00
800000.00
0.00
932000.00

Rozdíl mezi výnosy a náklady :

-36790.02

-43082.37

0.00
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99%

6 Vyhodnocení závazných ukazatelů - Knihovna P. Bezruče v Opavě
za rok 2012
6.1 Prostředky z rozpočtu zřizovatele
stanovené v Kč
Příspěvek na provoz
Z toho limit mzdových prostředků
odpisy dlouhodob. majetku

upravené v Kč skutečnost v Kč

13 400 000
6 860 000
673 000

0
0
748 000

13 400 000
6 857 600
748 283

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2012 skončilo zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 55 910,09 Kč
Limit mzdových prostředků byl dodržen. Odpisy dlouhodobého majetku byly překročeny z důvodu
nových nákupů investičních prostředků a financováno bylo ze zvýšených vlastních příjmů
knihovny.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 viz. kapitola 7.6.2

6.2 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje
stanovené
Neinvestiční dotace na výkon
regionálních funkcí
- z toho mzdové náklady
ostatní osobní náklady

v Kč

skutečnost v Kč

1 746 000
750 000
0

1 746 000
750 039
0

Čerpání výše uvedených neinvestičních dotací bylo v souladu s jejich účelovostí.
Náklady na výkon regionálních funkcí byly kryty 100 % z prostředků rozpočtu MS kraje.
Zhodnocení a čerpání dotace na výkon regionálních funkcí je součástí závěrečné zprávy jako jeho
samostatná příloha.
6.3 Prostředky ze státního rozpočtu MK ČR
stanovené
Neinvestiční dotace na projekt:
„Rozvíjení fondu ZK…“
„Nebuďte na ulici aneb do knihovny…“
„VISK 3 – Zlepšení tech. podmínek ...
Investiční dotace na projekt:
„VISK 3 – Zlepšení tech. podmínek …

v Kč

skutečnost v Kč

12 000
7 000
24 000

12 000
7 000
24 000

40 000

40 000

Náklady na neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MK ČR byly kryty 50% ze státního rozpočtu
a 50% činila spoluúčast knihovny. Čerpání všech dotací ze státního rozpočtu MK ČR je součástí
závěrečné zprávy. Náklady na investiční dotaci ze SR MK ČR jsou v poměru 70% a 30%
spoluúčast knihovny.
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7 Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2012
7.1 Náklady KPBO za rok 2012
Hospodaření s finančními prostředky
zřizovatele
Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, píspěvková organizace
Náklady v roce 2012

Účet – položky

v tis. Kč, na dvě des. místa

Hlavní činnost

Plán
2012

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

b

d

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2012

Skutečnost
k
Skutečnost
Skutečnost k Skutečnost
k 31.12.
upravenému
k plánu
Plán 2012
31.12.
2012
FP v
2012(závěrka) 2012 v %
%(správně
(závěrka)
100%)
H

i

501 Spotřeba materiálu
v tom - knihy
- čas., DVD,CD, zvuk. Knihy
- kancelářské a čistící prostř.
- drobný dlouh. hmot. majetek
- spotřeba materiálů ostatní
- spotřeba PHM

1 955,00
1400,00
360,00
130,00

3,00
-9,00
-51,00
40,00

1958,00
1 391,00
309,00
170,00

1957,93
1 391,16
309,43
169,79

100,15
99,37
85,95
130,61

100,00
100,01
100,14
99,88

50,00
15,00

10,00
13,00

60,00
28,00

59,85
27,70

119,70
184,67

99,75
98,93

502 Spotřeba energie
v tom - spotřeba vody
- ÚT a ohřev vody
- spotřeba plynu
- spotřeba el. energie

1 645,00
120,00
175,00
720,00
630,00

-30,00
12,00
-71,00
194,00
-165,00

1615,00
132,00
104,00
914,00
465,00

1615,22
132,22
103,56
913,53
465,91

98,19
110,18
59,18
126,88
73,95

100,00
100,17
99,58
99,95
100,20

0,00
270,00

0,00
-111,00

0,00
159,00

0,00
159,66

0,00
59,13

0,00
100,42

8,00

9,00

17,00

16,98

212,25

99,88

7,00
729,70
50,00
130,00
18,00
12,00
8,00
157,70
0
93,00
110,00
100,00
36,00
15,00
0,00

1,00
154,30
-12,00
-5,00
0
0
-8,00
83,30
105,00
-37,00
5,00
30,00
-7,00

8,00
884,00
38,00
125,00
18,00
12,00
0
241,00
105,00
56,00
115,00
130,00
29,00
15,00
0,00

8,10
883,53
37,35
125,30
18,00
12,00
0
240,78
105,00
55,58
115,44
130,76
28,56
14,76
0,00

115,71
121,08
74,70
96,38
100,00
100,00
0
152,68
0
59,76
104,95
130,76
79,33
98,40
0,00

101,25
99,95
98,29
100,24
100,00
100,00
0
99,91
100,00
99,25
100,38
100,58
98,48
98,40
0,00

503 Spotřeba jiných neskladov. dodávek
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
- nájemné
- konzult., porad. a právní
- školení a vzdělávání
- nákup služeb ostatní
- úklidové služby
- ostraha objektů
- internet
- revize a odborné prohlídky
- povinné upgrade SW
- bankovní poplatky
Nákup služ.-person.,mzdové,ekon. pr.

f

Doplňková činnost

0,00
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g

k

j
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady v roce 2012

Účet - položky

521 Mzdové náklady (platy, OPPP)
v tom - platy zaměstnanců
- ost.osobní náklady (DPČ, DPP)
- dočasná prac. neschop. (DPN)
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
528 Jiné sociální náklady

Hlavní činnost
Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Plán 2012

6 860,00
60780,00
80,00

0
-24,00
-19,00

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2012

Skutečnost
k
Skutečnost k Skutečnost
upravenému
31.12.
k plánu
FP v
2012(závěrka) 2012 v %
%(správně
100%)

6 860,00
6 756,00
61,00

43,00

43,00

43,00

0

100,84

2 300,00
21,00

2 300,07
21,04

99,40
95,63

100,00
100,19

267,80

14,20

282,00

282,70

105,56

100,25

25,00

-25,00

0

0

0

0

0,00

547 Manka a škody
100,00

100,00

100,00

0

100,00

46,00

2,00

48,00

48,08

104,52

100,17

673,00

75,00

748,00
0,00

748,28

111,19

100,04

0,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv

0,00

556 Tvorba a zúčtování oprav. položek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0

3,00

3,00

3,03

0

101,00

130,00

133,00

263,00
0,00

263,84

202,95

100,32

563 Kurzové ztráty

0,00

564 Náklady z přecenění reál. hodnotou

0,00

569 Ostatní finanční náklady

0,00

571 Nákl. na nesp. nároky na prostř. SR

0,00

572 Nákl. na nesp. nár. na prostř. ÚSC
574 Náklady na ostatní nároky

0,00
0,00

591 Daň z příjmů

0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmu
Ostatní nejmenované položky
V tom: náklady na výkon RF
Náklady na Granty MK ČR

Náklady celkem

Skutečnost
k 31.12.
2012
(závěrka)

0,00
0

553 Zůstat. cena prodaného DHM

558 Náklady z DDM
562 Úroky

Plán
2012

0,00
0,00
0,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 Jiné pokuty a penále

557 Náklady z odepsaných pohledávek

99,97
99,96
99,69

-14,00
-1,00

532 Daň z nemovitosti
538 Jiné daně a poplatky (kolky)

551 Odpisy dlouhodobého majetku
552 Zůstat. cena prodaného DNM

99,97
99,61
76,01

0

0,00

549 Ostatní náklady z činnosti

6 857,60
6 753,43
60,81

2 314,00
22,00

531 Daň silniční

548 Tvorba fondů

Doplňková činnost

14 952,50

1 789,00

0,00
1 789,00

1789,00

1 746,00

1 746,00

1 746,00

0

43,00

43,00

43,00

0

100,00

2102,50 17055,00 17055,06

114,06

100,00
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100,00

7.2 Výnosy KPBO za rok 2012

Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele
Název a adresa:

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, píspěvková organizace

Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy

Příjmy z nájmů nebytových prostor

Plán 2012

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2012

Skutečnost k Skutečnost
31.12.
k plánu
2012(závěrka) 2012 v %
g

H

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

Plán
2012

Skutečnost k
31.12. 2012
(závěrka)

i

j

k

b

d

f

300,00

208,00

508,00

507,93

169,31

99,99

0,50

0,36

72,00

72,00

0,50

Úroky

Doplňková činnost

Použití rezervního fondu do výnosů

0

0

Použití investičního fondu do výnosů

0

0

Použití fondu odměn do výnosů

0

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

1252,00

51,50

1303,50

1302,87

104,06

99,95

700,00

105,00

805,00

804,62

114,95

99,95

v tom - zápisné

0

- upomínky

300,00

-64,00

236,00

235,72

78,57

99,88

- ztráty knih

40,00

-25,00

15,00

15,23

38,08

101,53

- půjčovné DVD

40,00

1,00

41,00

40,59

101,48

99,00

- kopírování

12,00

0

12,00

12,30

102,50

102,50

- rezervace dokumentů

35,00

6,00

41,00

41,29

117,97

100,71

- meziknihovní výp. služba

40,00

-10,00

30,00

29,74

74,35

99,13

- využití internet. Studovny

10,00

25,00

35,00

34,82

348,20

99,49

- ostatní

45,00

15,00

60,00

60,12

133,60

100,20

- nákup a zpracování knih

30,00

-1,50

28,50

28,44

94,80

99,79

0

10,00

10,00

10,81

0

108,10

Jiné ostatní píjmy
Ostatní příjmy z jiných zdrojů

0,00

v tom : dotace MSK na výkon reg. funkcí

0,00

dotace na granty z MK ČR
Výnosy z prodeje HM

Výnosy celkem

1789,00
1746,00

1789,00

1789,00

0,00

100,00

1746,00

1746,00

0,00

100,00

0,00

43,00

43,00

43,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

2 158,50 3 711,00

3 710,97

239,03

99,99919

1 552,50

Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Plán 2012

14952,50

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2012

2102,50 17055,00

výnosy - HČ)

Plán 2012

13400,00 -56,00

Celkem
upravený
finanční
plán (P)
2012

Skutečnost k
31.12.
2012závěrka)

Skutečnost
k plánu
2012 v %

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

17055,06

114,06

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plán
2012

0,00

Skutečnost k
31.12.
2012(závěrka)

0,00

Doplňková činnost

Skutečnost k
31.12.
2012závěrka)

Skutečnost
k plánu
2012 v %

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

13344,00
11344,09
HČdotace HČ-dotace
od zřizov.
od
zřizov.

99,58

100,0006

30

0

Doplňková činnost

Hlavní činnost

ROZDÍL (náklady minus

0

Plán
2012

0,00

Skutečnost k
31.12. 2012
(závěrka)

0,00

Zisk z DČ

7.3 Finanční prostředky z jiných zdrojů
Vypsat ostatní
nejmenované položky z
nákladů (finanční
prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...)

Hlavní činnost

Plán 2012

- VISK 3

1 746,00
12,00
7,00
24,00

Celkem

1 789,00

Dotace MSK: Výkon regionál. Funkcí
Grant MK ČR: - Zvukové knihy
- Nebuďte na ulici ….

7.4 Stav a pohyb fondů

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2012

0,00

0,00

Skutečnost k Skutečnost
31.12.
k plánu
2012(závěrka) 2012 v %

1746,00
12,00
7,00
24,00

100,00
100,00
100,00
100,00

1 789,00

100,00

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

k 31.12.2012

%
FKSP:
skuteč.Kč plán v Kč plnění
Zdroje : počáteční stav k 1.1.2012
14 607,29 14 607,29 100,0
základní příděl r. 2012
75 468,00
75 300
101,7
Zdroje celkem
90 075,29 89 907,29 101,3
Výdaje : příspěvek na stravování
65 704,00 67 000,00 102,0
odměny a dary
11 500,00 21 000,00
55,6
DHDM (OE)
0,00
0,00
0,0
sociální výpomoc - nenávratná
0,00
0,00
0,0
kult. spol. akce vč. dopravy
0,00
0,00
0,0
Ostatní
0,00
1 907,29
0,00
příspěvek na kulturní akce, sport….
0,00
0,00
0,0
85,8
Výdaje celkem
77 204,00 89 907,29
Zůstatek FKSP k 31.12.2012 činí 12 871,29 Kč
Zůstatek na BU FKSP k 31.12.2012 činí 12686,29 Kč
Rozdíl 185 Kč činí převod za doúčtování zákl. přídělu z mezd za 12/2012.
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Fond reprodukce majetku
Zdroje : poč. stav k 1.1.2012
dotace ze SR MKČR (VISK3)
odpisy r. 2012
výnos z prodeje sl. auta
Zdroje celkem
Výdaje : nákup :
Služební auto
Switch Pro Curve 2810- 486
Bibliobox 2ks
Datový projektor Panasonic
SW Gordic
Výdaje celkem
Zůstatek fondu k 31.12.2012 činí 761 802,86 Kč

skutečnost
855 535,86
40 000,00
748 283,00
100 000,00
1 743 818,86
558 484,00
61 380,00
220 000,00
58 134,00
84 018,00
982 016,00

Fond rezerv
Zdroje : poč. stav k 1.1.2012
Zlepšený HV za rok 2012
Zdroje celkem :
Výdaje :
úhrada ztráty hospodaření
Výdaje celkem :
Zůstatek fondu k 31.12.2012 je 265 341,22 Kč

skutečnost
265 341,22
0
265 341,22
0
0
0

Fond odměn
Zdroje : poč. stav k 1.1.2012

skutečnost
105 722,00

Výdaje : mimořádné odměny
Zůstatek fondu k 31.12.2012 je 105 722,- Kč

0,00
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7.5 Rozbor mzdových nákladů

Název položky
Mzdové náklady

Skutečnost 2011
6 673 161,- Kč

Skutečnost 2012
6 753 427,- Kč

Rozpočet 2012
6 754 000,- Kč

43 362,- Kč

43 000,- Kč

63 211,- Kč
6 860 000,- Kč
750 039,- Kč
0
7 610 039,- Kč

63 000,- Kč
6 860 000,- Kč
750 000,- Kč
0
7 610 000,- Kč

Dočasná pracovní
neschopnost
Ostatní osobní náklady
Mzdové nákl. celkem:
Regionální funkce
Čerpání z FO
Celkem mzdové nákl.

66 839,- Kč
6 740 000,- Kč
754 290,- Kč
89 700,- Kč
7 583 990,- Kč

Rozbor mezd :
Název položky
Tarifní mzda
Osobní hodnocení
Příplatky za vedení
Dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy
Odměny
Příplatky (so+ne) minorit
Ostat. os. nákl. (DPČ,DPP)
Celkem :

v Kč
Skutečnost 2011
5 025 013,614 173,261 700,0
673 307,161 900,26 768,66 839,6 829 700,-

Skutečnost 2012
4 975 582,566 009,253 957,43 362,720 218,219 256,18 405,63 211,6 860 000,-

Zaměstnanci:
Název položky
Průměrný přepočtený stav
Průměrný evidenční stav
Přep. stav zaměst. k 31.12.
Eviden. stav zaměst. k 31.12.
Počet dobrovol. knihovníků

Skutečnost 2011
33,63
38
33,63
39
5

Skutečnost 2012
34,09
39
35,13
40
6

Název položky
% nemocnosti
Průměrný hrubý měs. příjem

Skutečnost 2011
2,35
16 758,- Kč

Skutečnost 2012
2,16
16 615,- Kč

Čerpání mzdového limitu v roce 2012 :
mzdový limit
6 860 000,- Kč
skutečnost
6 860 000,- Kč
_____________________________________________________________________
rozdíl
0,- Kč
Limit mzdových prostředků na rok 2012 byl dodržen ve stanovené výši.
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7.6 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MK ČR
Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století
(údaje uvádějte v Kč)
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27
318574
Moravskoslezský
Statutární město Opava
Tel./e-mail: valentova@okpb.cz
553714005
2/021 – MK-S 4768/2012 SOLK

Název příjemce dotace:
Adresa:
IČ:
Kraj:
Zřizovatel (pro příspěvk. organizace):
vyúčtování provedl: Zuzana Valentová
Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.

Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových knih pro
nevidomé , zrakově postižené i jinak hendikepované
uživatele v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.

Název projektu:
Datum realizace projektu:

Rok 2012

Celkové náklady na projekt
% podíl dotace na celkových nákladech

24 331,- Kč
49,32 %

Zdroje financování projektu:
Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)
Vlastní podíl na financování projektu
Vstupné, konf. poplatky, předplatné, prodej…
Jiné ústřední orgány (ministerstva)
Orgány státní správy a samosprávy (kraj, obec)
Sponzoři (na základě smlouvy o reklamě)
Ostatní zdroje (dary, zahraniční zdroje apod.)
Zdroje financování celkem

12 000,- Kč
12 331,- Kč
0
0
0
0
0
24 331,- Kč
0

Nevyčerpané finanční prostředky
(uveďte datum převodu a doložte fotokopií
avíza)

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí dotace
a zašlete nejpozději do 15. ledna 2013 na adresu Ministerstvo kultury, samostatné oddělení
literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany
samostatného oddělení literatury a knihoven MK ČR.
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Příloha č. 2
Seznam dokladů k realizaci projektu
(účelový znak dotace: 34 070)
Tento formulář lze případně nahradit účetní sestavou s detailním rozpisem položek

(údaje uvádějte v Kč)
Číslo
dokladu dle
účetní
evidence
9400100
9400220
3090
9400345
9400605
9400632
9400755
9400852
3216
9400907

Druh
dokladu1
faktura
faktura
pokl.dokl.
faktura
faktura
faktura
faktura
faktura
pokl. dokl.
faktura

Předmět platby2
Zvukové knihy
Zvukové knihy (KTN)
Zvukové knihy
Zvukové knihy (KTN)
Zvukové knihy
Zvukové knihy (KTN)
Zvukové knihy (KTN)
Zvukové knihy (KTN)
Zvukové knihy
Zvukové knihy (KTN)

Celkem

Částka
celkem
*
*
*
*
*
*

2 152 Kč
2 900 Kč
4 059 Kč
1 700 Kč
5 122 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
1 900 Kč
698 Kč
800 Kč

24 331 Kč

Z toho
hrazeno
z dotace
2 900 Kč
1 700 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
1 900 Kč
500 Kč

Datum
úhrady3
9. 3. 2012
16. 4. 2012
17. 5. 2012
30. 5. 2012
12. 9. 2012
19. 9. 2012
30.10. 2012
28.11. 2012
3. 12. 2012
14.12. 2012

12 000 Kč

(tabulku lze dle potřeby upravit)

1

Tj. faktura, smlouva nebo dohoda (DPP/DPČ).
Např. honorář (komu za co), pronájem (čeho), cestovné (čí), nákup materiálu (jakého), služby (jaké), lektorné apod.
3
Ve sloupci „Datum úhrady“ vypište den, měsíc i rok.
2

* (KTN) = Knihovna a tiskárna pro nevidomé v Praze
35

Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století
(údaje uvádějte v Kč)
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Nádražní okruh 27
318574
Moravskoslezský
Statutární město Opava
Tel./e-mail:
553714005 / valentova@okpb.cz
3/089 – MK-S 4825/2012 SOLK

Název příjemce dotace:
Adresa:
IČ:
Kraj:
Zřizovatel (pro příspěvek organizace):
vyúčtování provedl: Valentová Zuzana
Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.

Nebuďte na ulici, aneb, do knihovny za zábavou i
poučením, Podpora klubové činnosti knihovny

Název projektu:
Datum realizace projektu:

Rok 2012

Celkové náklady na projekt
% podíl dotace na celkových nákladech

16 841 Kč
41,56 %

Zdroje financování projektu:
Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)
Vlastní podíl na financování projektu
Vstupné, konf. poplatky, předplatné, prodej…
Jiné ústřední orgány (ministerstva)
Orgány státní správy a samosprávy (kraj, obec)
Sponzoři (na základě smlouvy o reklamě)
Ostatní zdroje (dary, zahraniční zdroje apod.)
Zdroje financování celkem

7 000 Kč
9 841 Kč
0
0
0
0
0
16 841 Kč
0

Nevyčerpané finanční prostředky
(uveďte datum převodu a doložte fotokopií
avíza)

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí dotace
a zašlete nejpozději do 15. ledna 2013 na adresu Ministerstvo kultury, samostatné oddělení
literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany
samostatného oddělení literatury a knihoven MK ČR.
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Příloha č. 2
Seznam dokladů k realizaci projektu
(účelový znak dotace: 34 070)
Tento formulář lze případně nahradit účetní sestavou s detailním rozpisem položek

(údaje uvádějte v Kč)
Číslo
dokladu dle
účetní
evidence

Druh
dokladu4

Předmět platby5

Částka
celkem

Z toho
hrazeno
z dotace

Datum
úhrady6

faktura
dohoda
dohoda
dohoda
dohoda
faktura
faktura

Honorářové náklady:
J. Mára, beseda Japonsko
A. Zupková, workshop
H. Vaňková, beseda
Pospíšilová, beseda, čtení
Rychetský, beseda
J. Mára, beseda, Afrika
Svatomart. Posezení, besed
Honorářové nákl. celkem

3 200 Kč
1 800 Kč
600 Kč
1 200 Kč
588 Kč
5 200 Kč
1 500 Kč
14 088 Kč

3052
3056
3061
3062
3080

pokl. dokl.
pokl. dokl.
pokl. dokl.
pokl. dokl.
pokl. dokl.

Materiálové náklady:
Výtvarné potřeby
Výtvarné potřeby
Výtvarné potřeby
Výtvarné potřeby
Výtvarné potřeby
Materiálové nákl. celkem

1 900 Kč
285 Kč
249 Kč
53 Kč
66 Kč
2 553 Kč

21. 3. 2012
26. 3. 2012
3. 4. 2012
4. 4. 2012
2. 5. 2012

3061

pokl. dokl.

200 Kč
200 Kč
16 841 Kč

3. 4. 2012

9400191
4018
4018
4018
4031
9400687
9400834

Ostatní služby:
Půjčovné kostýmů
Ostatní služby celkem:
Celkem

3 200 Kč
1 800 Kč
600 Kč

11. 4. 2012
31. 3. 2012
31. 3. 2012
31. 3. 2012
31. 5. 2012

1 400 Kč
7 000 Kč

28.11.2012

7 000 Kč

(tabulku lze dle potřeby upravit)

4

Tj. faktura, smlouva nebo dohoda (DPP/DPČ).
Např. honorář (komu za co), pronájem (čeho), cestovné (čí), nákup materiálu (jakého), služby (jaké), lektorné apod.
6
Ve sloupci „Datum úhrady“ vypište den, měsíc i rok.
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Formulář k vyúčtování finančních prostředků – VISK 3
(údaje uvádějte v Kč)
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27
00318574
Moravskoslezský
Statutární město Opava
E-mail: valentova@okpb.cz

Název příjemce dotace:
Adresa:
IČ:
Kraj:
Zřizovatel (pro příspěvkové. organizace):
Vyúčtování provedl: Zuzana Valentová

107/MK-S 5160/2012 SOLK
Zlepšení technických podmínek připojení
příměstských knihoven (poboček)
k centrální databázi AKIS Clavius pomocí
zabezpečených VPN tunelů a přechod
páteře počítačové sítě KPBO na gigabitový
ethernet.
VISK3

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.

Název projektu:
Podprogram:
Zdroje financování projektu
(uveďte sumu a zdroj):

Výše státní dotace MK:
Vlastní podíl na financování projektu:
Ostatní zdroje (dary, zahraniční zdroje apod.):
Celkové náklady na projekt (zdroje
financování celkem):
% podíl dotace na celkových nákladech:

64 000 Kč
90 488 Kč
0
154 488 Kč
41,43 %
0

Nevyčerpané finanční prostředky:
(uveďte datum převodu a doložte fotokopií
avíza)

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí dotace
a zašlete nejpozději do 15. ledna 2013 na adresu Ministerstvo kultury, samostatné oddělení
literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany
samostatného oddělení literatury a knihoven MK ČR.
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Příloha č. 2
Doklady k realizaci projektu
(účelový znak dotace: neinvestiční prostředky 34 053; investiční prostředky 34 544)
Tento formulář lze případně nahradit účetní sestavou s detailním rozpisem položek.

Číslo
dokladu dle
účetní
evidence

Datum
úhrady7

9400792

13.11.2012

Předmět platby na dokladu
(např. PC, software, nákup
služeb, materiálu, apod…)

Částka
celkem

(údaje uvádějte v Kč)
UZ
Z toho
(účelový
hrazeno
znak
z dotace
dotace)

Investiční (kapitál.) náklady

9400669
9400631
9400631
9400792
9400792

12.10.2012
19.9.2012
19.9.2012
13.11.2012
13.11.2012

HW – HP ProCurve Switch 2810

Investiční nákl. celkem:

61 380 Kč
61 380 Kč

40 000 Kč
40 000 Kč

34 544
34 544

Neinvestiční (běžné) náklady
SW AKIS Clavius
HW ASA 5505 (router)
Práce tech. administrátora
SW Citrus XenApp
SW Win 2012
Neinvestiční nákl. celkem:

12 000 Kč
46 800 Kč
6 000 Kč
27 588 Kč
720 Kč
93 108 Kč

12 000 Kč
7 000 Kč

34 053
34 053

5 000 Kč

34 053

24 000 Kč

34 053

Celkem

7

154 488,64 000,(tabulku lze dle potřeby upravit)

Ve sloupci „Datum úhrady“ vypište den, měsíc i rok.
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7.7 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku
Péče o spravovaný majetek
Nemovitý a movitý majetek je pojištěn. Smlouvy na pojištění nemovitého a movitého majetku ve
správě knihovny jsou uzavřeny mezi zřizovatelem Statutárním městem Opavou a Českou
pojišťovnou.
Investiční činnost organizace
Knihovna v roce 2012 realizovala investiční záměr:
1. Pořízení služebního automobilu Ford mondeo Combi v hodnotě 558 484 Kč. Původní
služební auto Škoda Octavia Kombi bylo prodáno na protiúčet u dodavatele za 100 000 Kč.
2. Pořízení 2 kusů biblioboxů v celkové hodnotě 220 000 Kč. Jeden byl instalován u budovy
Knihovny P. Bezruče v Opavě a druhý na pobočce v Opavě – Kateřinkách, Šrámkova 4.
3. Realizován byl projekt „Zlepšení technických podmínek připojení příměstských knihoven
k centrální databázi AKIS Clavius pomocí zabezpečených VPN tunelů a přechod páteře
počítačové sítě KPBO na gigabitový ethernet“ z programu VISK 3 ze státního rozpočtu
MK ČR v celkové výši 154 488,- Kč. Z toho byly investiční náklady ve výši 61 380 Kč a
neinvestiční náklady činily 90 488 Kč. Dotace z MK ČR na tento projekt činily 64 000 Kč
z toho investiční byly ve výši 40 000 Kč a neinvestiční ve výši 24 000 Kč.
4. Pořízení datového projektoru zn. Panasonic v hodnotě 58 134 Kč.
5. Pořízení SW – Gordic pro účetnictví, mzdy a majetek v celkové hodnotě 84 018 Kč.
Investiční prostředky nebyly požadovány po zřizovateli. Byly pořízeny z fondu reprodukce
investičního majetku.
Údržba a opravy
V roce 2012 byla provedena oprava fasády a střechy na objektu MDKPB, dále byla realizována
oprava plynového kotle v kotelně MDKPB. Oprava elektroinstalace na oddělení meidatéka
v budově knihovny. Opravená byla také EZS a EPS na budově MDKPB. Dále byly provedeny
drobné a pravidelné opravy majetku a zařízení knihovny.
Byl realizován generální úklid nebytových prostor v MDKPB a také na všech pobočkách knihovny.
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7.8 Pohledávky, závazky

Pohledávky organizace k 31. 12. 2012 :
- 311 .. odběratelé z toho (čtenáři 68 331,-Kč)
- 314 .. poskytnuté zálohy

101 180,- Kč
141 728,- Kč

Krátkodobé pohledávky organizace k 31. 12. 2012 činí 242 908 Kč.

Závazky organizace k 31. 12. 2012 :
Dodavatelé :
- 321 .. dodavatelé

155 686,13 Kč

Zaměstnanci :
- 331 .. výplata mezd
- 378 .. ost. závazky vůči zaměst.
- 336 .. zúčtování s instit. soc. a zdr. poj.
- 342 .. daň zálohová + srážková

423 896,- Kč
78 324,- Kč
293 464,- Kč
46 792,- Kč

Krátkotkodobé závazky organizace k 31. 12. 2012 činí 842 476,- Kč.

- 381 .. dohadné účty aktivní
- 389 .. dohadné účty pasivní

0,- Kč
234 171,- Kč

Jedná se o krátkodobé pohledávky a závazky.
Pokud se platba pohledávky odběratele opozdí proti lhůtě splatnosti nastoupí režim upomínek dle
vnitřní směrnice.
V účetní evidenci nemáme vedenou žádnou odepsanou pohledávku.

Inventarizace majetku je v organizaci prováděna v souladu se zákonem 563/1991 Sb.
o účetnictví, včetně pozdějších předpisů, podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a podle Směrnice o
inventarizaci.
Inventarizace pokladní hotovosti je prováděna 2 x ročně. Fyzická inventura majetku byla provedena
k 12. 12. 2012 a rozdílová inventura k 16. 1. 2013 viz. rekapitulace zůstatků inventarizovaných
účtů – kap. 7.9.1 a přehled majetku KPBO – kap. 7.9.
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7.9 Přehled majetku KPB k 31. 12. 2011
k 1. 1. 2011

název
Nemovitý majetek
Dlouh. hmotný majetek
Dlouh. nehmotný majetek
Drob. dlouh. hmot. majetek
Drob. dlouh. nehmot. majetek
Umělecká díla
Ostatní majetek (evidenčně)

účet
021..
022..
013..
028..
018..
032..
902..

počáteční stav
37662571,00
10 336 761,80
1 152 271,00
5 159 594,85
358 261,60
142 000,00
501 398,62

v Kč
rok 2011

rok 2011

přírůstek
(nákup)
úbytek (vyřazení)
0,00
0,00
897 998,00
603 300,00
84 018,00
0
246 333,00
137 730,65
39 588,00
2496,00
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14083,20

k 31.12.2011

zůstatek
37662571,00
10 631 459,80
1 236 289,00
5 268 197,20
397 849,60
142 000,00
489 811,42

7.9.1 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2012 v KPBO

Účet č.
013
018
021
022
028
032
902
112 0001
241 0001
241 0002
241 0411
241 0413
241 0416
243 0412
261 0001
263 0003
263 0001
263 0002
311 0001
314 0001
314 0002
311 0003
321 0001
331 0001
331 0002
378 0101
378 0102
378 0104
336 0101
336 0111
336 0201
336 0211
342 0101
389 0001
388 0001

Název účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Drob. dlouhodb. nehmot. majetek
DHM - nemovitý maj. Budova
Dlouhodobý hmotný majetek
Drob. dlouhodb. hmotný majetek
Umělecká díla
Ostatní majetek v operat. evidenci
Materiál na skladě
Běžný účet u KB
Běžný účet u KB regionální funkce
Běžný účet (FO)
Běžný účet (FR)
Běžný účet (FRM)
Účet FKSP u KB
Pokladna
CCS záloha
Ceniny známky
Ceniny stravenky
Pohledávky - odběratelé
Zálohy - dodavatelé
Zálohy - dodavatelé (časopisy)
Pohledávky za čtenáři
Závazky (dodavatelé)
Zaměstnanci - pokladna
Zaměstnanci - platy na účet
Závazky – pojištění odpovědnosti…
Závazky - zaměstnanci spoření
Závazky - ostatní
Zúčtování s OSSZ
Zúčtování s OSSZ
Zúčtování se zdravot. pojišťovnami
Zúčtování se zdravot. pojišťovnami
Daň ze závislé činnosti
Dohadný účet pasivní
Dohadný účet aktivní

Účetní stav
1 236 289,00
397 849,60
37 662 571,00
10 631 459,80
5 268 197,20
142 000,00
489 811,42
34 730,00
734 557,22
20 314,00
105 722,00
265 341,22
761 802,86
12 686,29
106 240,00
3000,00
919,00
145 760,00
32 849,00
115 408,00
26 320,00
68 331,00
155 686,13
241 262,00
182 634,00
5 724,00
72 500,00
100,0
163 017,00
42 400,00
58 687,00
29 360,00
46 792,00
234 171,00
0,00
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Stav zjištěný Inventarizační
inventarizací rozdíl
1 236 289,00
0
397 849,60
0
37 662 571,00
0
10 631 459,80
0
5 268 197,20
0
142 000,00
0
489 811,42
0
34 730,00
734 557,22
20 314,00
105 722,00
265 341,22
761 802,86
12 686,29
106 240,00
3000,00
919,00
145 760,00
32 849,00
115 408,00
26 320,00
68 331,00
153 322,13
241 262,00
182 634,00
5 724,00
72 500,00
100,0
163 017,00
42 400,00
58 687,00
29 360,00
46 792,00
234 171,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2364,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.10 Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2012
v Kč, na dvě des. místa

Název organizace

IČ

Knihovna P.B. v Opavě 318574

Celkem

Výsledek
hospod. po
zdaň.
celkem

55 910,09
55 910,09

Návrh organizace
Příděl
Příděl do
do
rezervního
fondu
fondu
odměn

55910,09
55910,09

0,00
0,00

Návrh zřizovatele
Příděl
Příděl do
do
rezervního
fondu
fondu
odměn

0,00

0,00

Zůstatek k 31.12.2012
Fond
rezervní

Fond
investiční

265341,22 761802,86
265341,22 761802,86

Fond
odměn

105722,00
105722,00

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová
Zpracoval: Zuzana Valentová
Dne: 5.4. 2013

Podpis ředitele/ky organizace
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Návrh
organizace

Návrh zřizovatele
Zřizovatelem nařízený
odvod

Převod z rezervního do
investičního fondu

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

