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1 Úvod – základní údaje za rok 2013
V roce 2013 dostala knihovna od svého zřizovatele příspěvek na činnost ve výši 13 750 000,- Kč, na
knihovní fondy jsme vynaložili 2 532 475,- Kč ( 32,30 Kč na obyvatele). Příjmy z vlastní činnosti byly 1 812
942 ,- Kč. Z jiných zdrojů knihovna obdržela částku 1 754 000,-Kč na zajištění regionální funkce, 15 000,Kč na nákup dokumentů pro zvukovou knihovnu a 95 000,-Kč na realizaci projektu VISK3.
Z mimořádné dotace ve výši 350 000,-Kč byly do knihovny pořízeny nové regály na pobočky knihovny. Pro
potřeby dětských návštěvníků byly zakoupeny tzv. líné pytle pro vytvoření většího pohodlí v relaxačních
zónách knihovny. Zbytek mimořádné dotace byl vynaložen na nákup duplikátů maturitní četby pro knihovny
v městských částech.Všechny provozy knihovny pracovaly v nezměněných prostorových podmínkách. Byly
realizovány všechny naplánované akce v rámci oprav a údržby svěřených prostor.
V knihovně se v roce 2013 zaregistrovalo čtenářů 8 826 ( 15.2 % z počtu obyvatel), z toho 2057 čtenářů do
15 let ( 23,3% z celkového počtu registrovaných uživatelů).
Srovnání počtu čtenářů a výpůjček s demografickými údaji za 5 let
Rok

Počet
obyvatel

Registrovaní
čtenáři

% čtenářů z
obyvatel

z toho do 15
let

% z počtu
reg. čtenářů

Výpůjčky
celkem

z toho
periodik

2009
2010
2011
2012
2013

59 753
59 564
59 223
58 151
58 020

9 424
9 471
9 531
9 197
8 825

15.77
15.90
16.09
15.82
15.21

2 201
2 245
2 147
2 091
2 057

23.4
23.7
22.5
22.7
23.3

541 458
533 547
542 625
539 702
542 911

110 125
99 678
95 417
89 540
80 062

V roce 2013 knihovnu navštívilo 405 088 návštěvníků, z toho bylo 191 245 fyzických návštěvníků a
213 643 uživatelů on-line služeb knihovny.Čtenáři si v knihovně v roce 2013 půjčili 542 911 dokumentů
(61,5 svazků / čtenáře).
V loňském roce došlo k poklesu ve všech sledovaných ukazatelích kromě výpůjček, stále znatelně se
projevuje nepříznivá ekonomická situace v regionu, kdy se v rodinách obnovuje pouze jedna průkazka, na
kterou se půjčují knihy. Ve městě Opavě také klesá počet obyvatel i počet dětí do 15 let. V Opavě může
jednou zaregistrovaný čtenář navštěvovat všechny provozy bez další nutné registrace. Více než 61 %
registrovaných čtenářů aktivně využívá tuto možnost a navštěvuje více než jedno pracoviště knihovny.
Celkově bylo v roce 2013 na všech odděleních evidováno 14 345 čtenářů.
1.1 Počet poboček KPBO
Hlavní budova, Nádražní okruh 27:
Pobočky:
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pobočka Opava Kateřinky
Oddělení pro děti a mládež
Pobočka Opava Olomoucká
Studovna
Pobočka Opava Kylešovice
Multimediální studovna a veřejný internet
Mediatéka + zvuková knihovna
Místní knihovny: Opava Komárov, Opava Milostovice, Opava Suché Lazce, Opava Malé Hoštice, Opava
Vávrovice
KZ minoritský klášter

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.
V roce 2013 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 do všech provozů knihovny (oddělení a pobočky) a na internet, který
kromě hlavní budovy je k dispozici i na všech pobočkách. V roce 2013 pokračoval nábor žáků 1. tříd v rámci
akce Pasování prvňáčků, ovšem za splnění povinné registrace ze strany zákonných zástupců. Z důvodu
obtížné vymahatelnosti výpůjček jsme byli nuceni změnit masový nábor prvňáčků za řádnou registraci, což
s sebou přineslo neochotu rodičů osobně přijít vyřídit vstupní formality. 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.
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2.1 Rozbor statistických ukazatelů
V roce 2013 bylo v knihovně zaregistrováno 8826 čtenářů. V roce 2013 se počet registrovaných čtenářů
vykazuje dle nové metodiky. Podle platné metodiky je čtenář evidován pouze 1x, i když navštěvuje více
oddělení ( tab. č. 1).
Srovnání registrovaných uživatelů 2012 -2013
rok 2012

knihovna

reg. čtenáři

Hlavní budova
dospělé+studovna
dětské
mediatéka
internet
zvuková knihovna
Kateřinky
Kylešovice
Olomoucká
knihovny MLK
celkem

z toho

5980

rok 2013
reg. čtenáři

z toho

rozdíl

5661
4468
1273
100
82
57

1693
654
665
205
9197

-319
4161
1241
95
96
68

1645
627
688
205
8826

-48
-27
23
0
-371

Důležitým hlediskem je návštěvnost knihovny, kde sledujeme četnost návštěv registrovaných i
neregistrovaných uživatelů. V roce 2013 navštívilo knihovnu 405 088 uživatelů, z toho 191 245 bylo
fyzických návštěv čtenářů, z toho 147 745 uživatelů navštívilo provozy knihovny za účelem výhradně
půjčovních služeb.
Srovnání fyzických návštěv půjčoven knihovny v letech 2012 - 2013

knihovna
Hlavní budova
dospělé+studovna
dětské
mediatéka
internet
zvuková knihovna
Kateřinky
Kylešovice
Olomoucká
knihovny MLK
celkem

rok 2012
návštěvníci

z toho

96468

rok 2013
návštěvníci

93000
61237
23290
4531
7001
409

28352
10537
11236
2215
148808

z toho

rozdíl

-3468
58375
22003
4535
7652
435

30019
10958
11641
2127
147745

1667
421
405
-88
-1063

12 081 uživatelů využilo služeb veřejného internetu, 21 437 navštívilo kulturně výchovné akce, 9 928 se
zúčastnilo vzdělávacích akcí. 213 843 návštěvníků využilo elektronických a webových služeb knihovny.
Čtenáři začali tuto službu využívat ve větší míře díky své lepší adaptabilitě na nové technologie. K dispozici
mají dva typy virtuálních katalogů, ve kterých mohou hledat v katalogu knihovny, prodlužovat si výpůjčky,
rezervovat knihy, hodnotit četbu apod. V roce 2013 byla pro majitele chytrých telefonů a tabletů k dispozici i
služba Smartkatalog. Knihovna se svými elektronickými službami se blíží ke standardu 7/ 24 (7dní v týdnu,
24 hodin denně). I přes klesající počet registrovaných čtenářů si v rámci MS kraje v porovnání se
srovnatelnými knihovnami vedeme velmi dobře.
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Graf: Rozbor návštěvnosti knihovny v roce 2013

2.2 Výpůjčky
V posledních letech se stále více prohluboval 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, tento problém se podařilo na konci roku
2013 vyřešit pořízením většího počtu duplikátů maturitní četby. V roce 2013 jsme zaznamenali také mírný
nárůst výpůjček.
Srovnání výpůjček v letech 2012 -2013
knihovna
Hlavní budova

rok 2012

z toho

306 244

rok 2013

z toho

rozdíl
- 5 350

300 894

Dospělé + studovna

228 553

220 243

- 8 310

Dětské

62 035

62 087

+

52

Mediatéka

9 688

9 817

+

129

Zvuková knihovna

5 968

8 747

+ 2 779

Kateřinky

+ 2 543

114 499

117 042

Kylešovice

59 267

59 040

-

Olomoucká

51 488

57 915

+ 6 427

8 204

8 020

539 702

542 911

knihovny MLK
celkem

-

227
184

+ 3 209

2.3 Vzdělávací a kulturně výchovná činnost
Vzdělávací a kulturně výchovná činnost je nedílnou součástí činnosti práce Knihovny Petra Bezruče.
Kulturně výchovné aktivity jsou zaměřovány na školní mládež jako nové potencionální čtenáře a na akce pro
veřejnost, z kterých také získáváme nové uživatele.
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2.3.1 Přehled nejvýznamnějších akcí
Knihovna se zapojila v roce 2013 do těchto celorepublikových nebo krajských projektů:
Škola naruby, Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem, Kniha pro prvňáčka, Březen měsíc knihy, Týden
knihoven.
Městské akce:
Den dětí
Festival Bezručova Opava ( výstava B4K, koncert Beata Bocek, 3 besedy s Jonem Davisem, publicistou)
Další břehy (Bájná hora Kailash)
Tomáš Černohous: Expedice Mahali Afrika
Arnošt Vašíček: Záhady Tichomoří
J. Kubačka: Příroda a historie Řecka
beseda s autorem Jiřím Pěluchou - autor dětské knihy
beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou – autorka dětských knih
přednáška cestovatele Jindřicha Moslera – Z Kylešovic až na konec světa
přednáška s RNDr. Vlastimilem Kostkařem – O životě Bobra evropského
beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Březen měsíc knihy:
Martin Jiroušek: Upíři v legendách, mýtech a skutečnosti
Jan Paul: O štěstí v umírání
přednáška Trénování paměti
Martin Jiroušek: Po stopách Upíra Nosferatu
Lenka Řeháčková: Školačka Kristýnka
výtvarná dílna: Písmenkový slabikář – výroba leporel
Den plný řemesel – velikonoční setkání s nakladatelstvím Anagram a pletení pomlázek a barvení vajíček
Týden knihoven:
Jiří Mára - Austrálií s otevřenou pusou
Hudební večer s poezií - Dušan Trličík
Tajemná vůně Afriky - setkání s cestovatelem Jiřím Blatou
Maratón čtení
Další akce:
Výtvarné čtvrtky s Alicí Čermákovou na pobočce Opava Kateřinky
Malované středy – výtvarná odpoledne pro školní družiny na hlavní budově
Malujeme s Boříkem Frýbou
Malování s Ádou Dudkem
Čtení dětem s kapříkem Metlíkem
Projekty pro podporu čtení:
Knížka pro prvňáčka – pasování prvňáčků
Rozečti se
Celé Česko čte dětem
Klub dětských knihoven – Kde končí svět
Klub seniorů ( pobočka Kateřinky):
Beseda pro veřejnost s Mgr. Šárkou Maňasovou CSc. – Trénování paměti
Veřejné čtení s herečkou opavského Slezského divadla Sabinou Muchovou – Perličky ze života Lídy
Baarové
Duch Afriky – společná návštěva komentované výstavy v Domě umění
Bylinky pro duši a tělo
Klub maminek ( pobočka Kateřinky):
Cvičení s dětmi
Dětský karneval
Balónková party
Dětská homeopatie
Noc s Andersenem:
proběhla tradičně na hlavní budově, pro děti byl připraven zajímavý program s tématikou policie ve
spolupráci s Policií ČR - dopravním odborem. Druhá Noc s Andersenem - pro děti, žáky ze ZVaPŠ Opava se speciálním programem, ve kterém vystoupil mluvčí Policie ČR a psovodi.
7

Dlouhodobé projekty knihovny a soutěže:
Děti z Bullerbynu
Moje Opava
Spolupráce na projektech:
ZŠ Ilji Hurníka : „Den země – projekt Voda “
Výstavy hlavní budova:
Causa Jiří Trnka na motivy knihy Jiřího Trnky Zahrada
Skrze hříchy do nebe - festival Další břehy
Výstava Opavská cena J. M. Olbricha - občanské sdružení Za Opavu
Zdenek Svánovsk ý, Václav Müller : B4K (Barvy čtyř kontinentů)
Milan Mainuš: „Hradec 2012, aneb Panu učiteli s láskou“
Dámy minulých epoch
Je esperanto mrtvý jazyk?" – putovní výstava Jihočeská univerzita
Gabriela Habrom: Mezi dokumentem a tvorbou
Výstava fotografky Petry Lazárkové na motivy Skácelových veršů
Miroslav Ševčík a František Ficek : Pohledy a průhledy
Miroslav Ševčík: Všude žijí lidé – aneb Indie cestou necestou
Výstavy pobočka Kateřinky:
Bobr. Seznamte se!, ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny – krajské pobočky v Ostravě.
Byla připravena znalostní soutěž, pracovní listy i komentované přednášky.
Inspirace pohádkou – výstava žáků ZUŠ V Háji ve Slezsku
Výstava nevidomých zahraničních výtvarníků + výtvarné práce žáků ZŠ Havlíčkova – akce Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých v Opavě
Magické obrázky – výstava obrázků Jany Kaštovské
Helena Zmatlíková – výstava žáků ZŠ k výročí narození ilustrátorky
Výstavy pobočka Kylešovice:
Jiří Novák - Krajinný detail
Lukáš Láryš - Zasněžená Šumava
Profilová výstava autorů Alfreda Krzemiena, Patrika Willerta, Stanislava Čagánka, Radomíra Skoupého a
Davida Bubeníka
Lukáš Láryš -Chorvatskem po vodní hladině.
V knihovně se v roce 2013 realizovalo 365 vzdělávacích a 95 kulturních akcí.
2.4 Činnost ústřední knihovny, jejích oddělení a poboček
V této části bude stručně popsána základní činnost oddělení, zdůrazněna specifika činnosti oddělení a
poboček. Hlavní část kulturně výchovné činnosti v roce 2013 je směřována na nové čtenáře z řad mládeže,
stranou nezůstávají akce zaměřené na dospělou populaci. Na generaci 55+ se zaměřuje Klub seniorů, i když
účast na akcích není omezena striktně na tuto generaci. Na maminky s dětmi je zaměřena činnost Klubu
maminek.
Pracovníci knihovny se zapojují do pravidelných celorepublikových akcí: Noc s Andersenem, Březen – měsíc
čtenáře, Týden čtení a Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. K těmto akcím připravuje doprovodné
programy pro školy i čtenáře. Knihovna dlouhodobě spolupracuje se základními školami. V roce 2013
spolupracovala při realizaci projektu ZŠ B. Němcové s názvem: „Země EU“. Podílí se na organizaci
Dětského dne pod záštitou Magistrátu Města Opavy a akcích na podporu čtení v rámci opavských festivalů
Bezručova Opava a Další břehy.
2.4.1. Ústřední knihovna
Dospělé oddělení
Stav knihovního fondu k 31.12. 2013 je 72 691 svazků (včetně studovny), z toho 36 944 svazků je
zpřístupněno ve volném výběru, ostatní svazky jsou umístěny ve dvou skladech v suterénu budovy.
Dospělé oddělení je největším oddělením Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Uživateli dospělého oddělení
jsou ve velké míře studenti a lidé produktivního věku, kteří soustavně pokračují ve svém dalším vzdělávání.
Na tyto uživatele se oddělení cíleně zaměřuje svými službami, především na pomoc s výběrem a při
vyhledání konkrétních titulů. Pracovníci také zodpovídají řadu bibliografických, faktografických a věcných
dotazů týkajících se fondu a služeb knihovny nebo zprostředkovávají další studijní zdroje z jiných zdrojů.
V uplynulém roce se pracovníci zaměřili na aktualizaci knihovního fondu. V letních měsících byla provedena
řádná revize. Revidovány byly všechny dílčí části fondu: knihy, brožury, mapy, periodika, AV-media a
elektronické zdroje. S revizí byly zároveň z fondu vyřazovány svazky zastaralé a silně opotřebené. Z důvodu
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silného opotřebení bylo z fondu vyřazeno několik desítek svazků, které figurují v seznamech doporučené
četby opavských středních škol. Tyto svazky byly obratem nahrazeny novými vydáními.
Ve snaze zlepšit a urychlit vyhledávání konkrétních svazků ve volném výběru dospělého oddělení došlo
k reorganizaci rozmístění naučné literatury. Dosavadní tematické uspořádání se začalo nahrazovat
tematicko-abecedním uspořádáním, což v běžném provozu znamená významné zkrácení doby potřebné
k vyhledání konkrétního svazku na regále. Vyhledávání bylo doplněno i schématy ve webovém katalogu
( viz. Projekt Virtualizace naučné literatury kap. 2.5).
Pro studenty, zejména prvních ročníků opavských středních škol, byly připraveny knihovnické lekce, během
kterých byli seznámeni se službami knihovny a možnostmi jejich využití při studiu.
V prostorách dospělého oddělení byly instalovány tři výstavy ve vitrínách. S velkým ohlasem se setkala
výstava panenek Dámy minulých epoch. Neméně zaujala návštěvníky i výstava keramiky z chráněných dílen
při Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Velmi zajímavá byla prezentace prací studentů oboru
hračky, grafický a průmyslový design Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. Malou výstavkou knih
Jana Skácela byla doplněna výstava fotografií na motivy Skácelových veršů Petry Lazárkové.
Pracovníci dospělého oddělení se rovněž podílejí na nákupu a katalogizaci zvukových knih. Pečlivým
sledováním edičních plánů jednotlivých nakladatelství přispívají k optimalizaci knihovního fondu oddělení.
Pracovníci oddělení se také pravidelně střídají ve studovně. Všichni se tak podílejí na dalších odborných
agendách knihovny, tak aby byla v rámci obou provozů dobrá zastupitelnost.
Studovna
Studovna je nedílnou součástí dospělého oddělení. Základem služeb je prezenční a absenční půjčování,
bibliograficko-informační služba, meziknihovní výpůjční služba (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční
služba (MMVS).
Knihovní fond o rozsahu 2071 svazků naučné literatury je určen především k prezenčnímu půjčování.
Všechny dílčí části fondu (knihy, brožury, periodika, mapy, zákony, sklad periodik) prošly v uplynulém roce
řádnou revizí.
Pracovníci studovny jsou zodpovědní za zpracování periodik pro všechna oddělení hlavní budovy. V roce
2013 bylo v nabídce 152 titulů pro dospělé a 45 titulů pro dětské čtenáře. 14 titulů periodik je pravidelně
excerpováno. Zkatalogizováno bylo celkem 1734 článků, z toho 532 o Opavě a Opavsku.
Starší čísla některých periodik jsou archivována a uložena ve skladu v suterénu budovy. V souvislosti
s revizí periodik došlo k reorganizaci fondu skladu.
Hojně využívanou službou je MVS. V uplynulém roce bylo vyřízeno celkem 606 požadavků jiných knihoven
na výpůjčku z fondu KPBO (aktivní MVS). Uživatelům KPBO bylo zajištěno 407 výpůjček z fondů knihoven
v ČR (pasivní MVS) a 6 MMVS.
Ve studovně je vytvářena a spravována Databáze regionálních osobností Opavy a Opavska, v roce 2013
byly zpracovány 3 nové záznamy, průběžně aktualizovány stávající.
Dalším úkolem je katalogizace brožur pro dospělé i dětské oddělení. Loni jich bylo zpracováno 50.
Studovna je rovněž zapojena do projektu Ptejte se knihovny. V rámci této služby pracovníci zodpověděli 21
dotazů. Pracovníci studovny se aktivně podíleli na analýze dat pro převod na MARC21, tento úkol byl v roce
2013 jejich prioritou.
Oddělení pro děti a mládež
Stav knihovního fondu k 31.12. 2013 je 33 996 svazků dokumentů, počet odebíraných časopisů v loňském
roce byl 45 titulů. Dětské oddělení je orientováno na dětského čtenáře, poskytuje však i konzultace o dětské
četbě pedagogům MŠ a ZŠ, pro které pracovníci připravují tématické balíčky školní četby. Kromě základní
služby půjčování knih je těžištěm činnosti oddělení kulturně výchovná a vzdělávací činnost, zaměřená na
rozvoj čtenářství a propagaci literatury. Oddělení připravuje tématické akce pro MŠ, ZŠ, Charitu Opavastacionář Mraveneček i pro další spolky a zdravotnická zařízení. Kulturně výchovnou činnost rozvíjí
oddělení formou základních knihovnických lekci a tématických besed. Účastníci vzdělávacích pořadů a
lekcí získávají potřebné informace o knihovně a její organizaci. V loňském roce si mohli pedagogové vybrat
z 13 tématických besed. Žáci se tak zábavnou formou seznámí s různými tématy např. antika, etiketa,
české pověsti, Egypt apod. Pro děti MŠ jsou připraveny pořady na téma roční období, pohádky nebo
zvířátka, soutěže, křížovky a hlavolamy. Všechny pořady jsou doprovázeny ukázkami a nabídkou knih na
dané téma. Seznam besed je stále aktualizován podle zájmu škol.
Pracovnice oddělení preferují také i neformální práci se čtenářem, např. výtvarné středy, výměnu knih
dětským kolektivům ze školních družin. Tato neformální setkání jsou často doprovázena krátkým programem
nebo soutěžemi. Pracovnice oddělení společně s dětmi vyrábí různé předměty, často recyklují staré knihy,
plasty a využívají rozmanité výtvarné techniky. Ani při těchto aktivitách nechybí nabídka knih na dané téma.
Těmito aktivitami se snaží oslovit děti, které do knihovny nechodí pravidelně.
Oddělení je zapojeno do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. Školám, družinám i
individuálním zájemcům nabízí „Středeční čtení dětem“. Na tyto akce jsou připravovány ukázky z knih,
seznamy doporučené četby pro děti i rodiče apod.
Pro žáky prvních tříd každý rok připravuje oddělení cyklus besed ukončený pasováním prvňáčků s možností
získání průkazky do konce druhé třídy zdarma. Minulý rok tuto akci absolvovalo 10 tříd opavských ZŠ. Ve
spolupráci se SKIPem dostává oddělení na tuto akci knihy - 50 Knížek pro prvňáčka zdarma a další výtisky
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za velmi výhodnou cenu.
Dětské oddělení dlouhodobě spolupracuje se Základní a praktickou školou Slezského odboje v Opavě.
Společně s odbornými pedagogy připravují pro žáky s mentálním postižením stejně atraktivní akce jako pro
děti bez handicapu. Minulý rok pro ně proběhla zájmová dopoledne na téma: Jaro a Podzim. Dále soutěže,
čtení knih, hádanky nebo mikulášská besídka. Pro toto školské zařízení se již po páté připravila speciální
Noc s Andersenem.
V roce 2013 probíhaly v každém pololetí pro všechny malé čtenáře půlroční soutěže, které byly ukončené
slavnostním vyhlášením a předáním cen vítězům. První soutěž s názvem :“Děti z Bullerbynu“ byla ukončena
setkáním s opavským ilustrátorem Bořkem Frýbou. Další, tentokrát, ekologická soutěž, byla připravena ve
spolupráci s pobočkou Kateřinky s názvem: „Moje Opava“. Oddělení také zajišťuje akce pro školy v sále
knihovny, podílí se na organizaci akcí pro děti, které probíhají v rámci opavských festivalů. Vedoucí oddělení
zastupuje knihovnu na koordinačních schůzkách pro přípravu Dne opavských dětí na MMO.
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. Vedoucí pracovník studovny
také zabezpečuje servis AKIS Clavius v rámci Opavy i okolí. Z další servisní činnosti je věnována pozornost
kontrole a doplňování 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 2013 bylo upraveno
cca 3000 záznamů. Analýza chyb v katalogizaci Clavius REKS posloužila jako podklad pro individuální
školení knihovníků v rámci metodických návštěv v roce 2013.
V loňském roce se kontroly také zaměřily na analýzu záznamů dokumentů před převodem na nový standard
MARC21 s odbornými pracovníky knihovny. Vedoucí pracoviště koordinoval procesy hromadných úprav dat
ostrým převodem a doladění dat po přechodu na MARC21 ( více o projektu v části 2.5. Projekty knihovny).
Větší servisní a technické zásahy prováděné na obsluhovaných knihovnách jsou podrobně popsány
v příloze Komentář k výkonu RF za rok 2013.
Mediatéka a Zvuková knihovna
Stav fondu k 31.12.2013: audiovizuální média 1263 dokumentů, 4827 hudebních nosičů, 6786 zvukových
knih. Kromě půjčování audiovizuálních nosičů na DVD, Blu-ray 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
pravidelné výměnné soubory zvukových knih. V rámci návštěv v Charitním domě proběhla také beseda
s nevidomými z Charitního domu z Vlaštoviček. Pro žáky základních škol provádí oddělení krátké seznámení
s provozem mediatéky, se zvláštním zřetelem na Zvukovou knihovnu a ukázky knih v Braillově písmu. Žáky
seznamujeme se speciálními programy určenými pro nevidomé a zrakově postižené uživatele oddělení.
V roce 2013 byly aktualizovány seznamy DVD, Blu-ray, hudebních CD, žánrových seznamů vážné hudby a
mluveného slova i zvukových knih. Pracovnice oddělení pravidelně publikuje do webového Občasníku
knihoven okresu Opava OKOO. Podílí se na tvorbě autoritních záznamů z oblasti filmu a na údržbě
klíčových slov. Poplatky za půjčování nosičů tvoří část příjmů KPBO. Pracovnice také katalogizuje
elektronické a audiovizuální 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
katalogizační zpracování. V letních měsících byla provedena revize zvukových knih a knih tištěných
v Braillově písmu.
2.4.2 Pobočka Kateřinky
Knihovní fond pobočky k 31.12. 2013 byl 38304 svazků. V roce 2013 se na pobočce odebíralo 57 titulů
periodik. Největší městská pobočka poskytuje knihovnické služby obyvatelům největších opavských sídlišť a
blízkého okolí. Pobočka se zaměřuje na práci s dětmi a seniory. Úzce spolupracuje s opavskými základními
a mateřskými školami. Na besedy také dojíždějí žáci ze škol okolních obcí. Knihovna nabízí školám i
školkám široké spektrum tématických besed, knihovnických lekcí a soutěží. S velkým ohlasem se setkala
soutěž „Moje Opava“, která proběhla ve spolupráci s dětským oddělením a organizací Občanské sdružení
NATURA Opava. Pro soutěžící byla odměnou odborná přednáška Bc.Jakuba Kubačky uskutečněná
v opavských městských parcích.

10

I nadále pokračovala spolupráce s přípravnou třídou na ZŠ Šrámkova. Jako památku si děti odnesly deníčky
s nálepkami za splněné úkoly během školního roku.
Tradicí se také stala spolupráce se Základní školou pro tělesně postižené. Těmto dětem je knihovna
představována interaktivní formou hrané pohádky.
Ani v loňském roce pobočka nezapomněla na prvňáčky, pro které připravila zábavný program, jehož
vyvrcholením bylo pasování na čtenáře knihovny. Akce se zúčastnilo celkem 243 žáků.
S velice kladnou odezvou se setkal Maratón čtení, který byl uspořádán v rámci Týdne knihoven. Starší děti
společně s knihovnicemi četly knihy J. Foglara, mladším byly předčítány nové knihy s podzimní tématikou.
Do projektu se zapojilo celkem 242 dětí.
Pobočka úspěšně pokračovala ve spolupráci se školními družinami. Knihovnice dětem připravovaly zábavná
odpoledne plná vědomostních i pohybových soutěží.
Běžnou praxí posledních let je nejen poskytování knih na společné čtení školám, ale také hromadné
výměny knih pro volno časovou četbu žáků.
Na podzim byl připraven cyklus besed, her a soutěží k výročí narození české ilustrátorky H. Zmatlíkové.
Knihovna v loňském roce uspořádala řadu besed se zajímavými hosty - Jindřichem Moslerem, Jiřím Blatou,
Lenkou Rožnovskou, Adolfem Dudkem a Jiřím Pěluchou.
V březnu měli čtenáři možnost shlédnout unikátní výstavu s názvem „Bobr. Seznamte se.“ Na pobočce bylo
instalováno spolu s informačními panely také autentické prostředí života bobra. Pozvání na besedu k tomuto
tématu přijal odborník na život bobrů RNDr. Vlastimil Kostkan z Palackého univerzity v Olomouci. Pro školy
byl připraven doprovodný program (besedy, hry, úkoly). Knihovnice potěšil velký zájem ze strany ZŠ a MŠ,
ale i široké veřejnosti.
I v uplynulém roce pokračovala spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
v Opavě. Zahájena byla slavnostní vernisáží s doprovodným programem.
Dále byla na pobočce instalována celá řada výstav (celkem 8).
Během letních prázdnin probíhala příprava besed a soutěží na nový školní rok. Pracovnice pobočky
zajišťovaly také kulturní program na předvánoční Mikulášské besídce. Aktivně se zapojily do akcí, které
probíhaly ve spolupráci s dětským oddělením na hlavní budově: Noc s Andersenem a Den dětí.
V roce 2013 probíhala revize knihovního fondu, jeho údržba, opravy a aktualizace. Ze skladu byly vyřazeny
zastaralé a opotřebené svazky.
Prostory dětského oddělení pobočky byly vybaveny novými regály a sedacími vaky.
Klub maminek
I v roce 2013 knihovnice připravovaly pro nejmenší čtenáře zábavná dopoledne v rámci Klubu maminek.
Setkání se uskutečnilo celkem 8x. V tomto roce jsme přivítali mnoho nových členů, a tím pádem se změnilo
věkové složení dětí, které měly mnohdy pouze 1 rok.
Tato skutečnost byla zohledněna při přípravě programů (cvičitelka R. Švehlová, Karneval, Velikonoce,
Homeopatie pro nejmenší, Mezinárodní den dětí, Balónkové dopoledne, Podzimní hrátky, Adventní
dopoledne).
Celkem tyto akce navštívilo 194 účastníků.
Klub seniorů
Velké oblibě se rovněž těší setkávání dříve narozených v rámci Klubu seniorů. V uplynulém roce se
uskutečnilo celkem 5x (Cestovatelská přednáška J. Moslera, Velikonoce, Bylinky pro tělo i duši, Trénování
paměti, komentovaná prohlídka výstava J. Blaty-Afrika). Akcí se zúčastnilo 89 návštěvníků.
2.4.3

Pobočka Kylešovice

Stav KF k 31.12.2013 činí 21.455 svazků, počet odebíraných periodik 40 titulů. Knihovna v Kylešovicích je
pobočkou rodinného typu. Jsou zde rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie uživatelů. Práce na
o pobočce je tedy velice různorodá a vyžaduje velkou přizpůsobivost nárokům jednotlivých skupin čtenářů.
Akce knihovny jsou zaměřeny na žáky nižšího stupně Základní školy v Kylešovicích. Děti se účastní
tématicky zaměřených besed, ale i klasických knihovnických lekcí. Ty vedou malé čtenáře k samostatnosti
při vyhledávání knih a orientaci v knihovním fondu. I v roce 2013 se s ohlasem setkala akce „Veselá
abeceda skřítka Knihomílka Čtivého“ či podzimní beseda na téma Strašidla. Paní učitelky i vychovatelky pak
přivítaly možnost pravidelné výměny knih. Knihovnu navštěvují i děti z nedaleké mateřské školy.
V průběhu celého roku 2013 docházelo k aktualizaci knihovního fondu, k aktualizaci fondu periodik. Došlo
také k přesunu knih z volného výběru do skladových prostor a s tím spojenými pracemi. Byla provedena
revize knih z regionálních fondů a revize brožur.
Pobočka v Opavě Kylešovicích dává prostor i amatérským vystavovatelům. V roce 2013 byly realizovány
čtyři tématicky i autorsky různorodé výstavy fotografií. Opět se tedy rozšířil počet vystavovatelů, neboť
prostory k prezentaci fotografií jsou zde ideální. Výstavy se těší velkému zájmu z řad čtenářů i široké
veřejnosti.
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2.4.4 Pobočka Olomoucká
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 byl 23 592 svazků, pobočka odebírá 36 titulů časopisů.
Knihovna vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícím prostorovým podmínkám neprovádí rozsáhlé aktivity v
oblasti KVČ. Proto ji navštěvují kromě běžných čtenářů a uživatelů pouze menší skupiny žáků Speciální ZŠ
pro TP, MŠ Eliška a žáků ze ZŠ a MŠ při Zdrav. zařízení PL. Na knihovnické mini lekce zde byly děti z MŠ
Srdíčko Zborovská a MŠ Olomoucká. Ve stále hojnějším počtu uživatelé využívají možnosti veřejného
internetu a služeb kopírování. 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. Neustálou estetizací prostředí, ale také reorganizací stavění knižního
fondu se snažíme čtenářům a uživatelům zpříjemnit a zjednodušit pobyt v knihovně. Ve spolupráci
s oddělením katalogizace knihovnice profiluje knižní fond dle požadavků a dotazů čtenářů.V loňském roce
byla pobočka krátkodobě uzavřena z důvodu budování nové přípojky vytápění.
2.4.5 Oddělení regionálních a knihovnických služeb
Stav fondu za region a středisko k 31.12. 2013 byl 54 779 svazků. Z toho 41 234 svazků je pořízeno
z finančních zdrojů Moravskoslezského kraje, počet odebíraných časopisů 10 titulů.
Oddělení zajišťuje komplexně regionální služby viz příloha Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF za
rok 2013. Organizuje vzdělávání pracovníků regionu i Knihovny P.B. (viz bod 2.7).
Oddělení se v rámci své činnosti také stará o 5 knihoven v městských částech Opavy. Na podzim 2013
byla zaškolena nová knihovnice v městské části Opava Komárov.
V roce 2013 pokračovala aktualizace skladu střediska, knihy byly nově označeny, přebaleny. Byla zahájena
revize fondu střediska Opava a regionálních výměnných fondů.
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.
Pracovníci oddělení spravují a řídí profil knihovny na Facebooku, Twiteru a udržují další databáze knihovny,
adresář knihoven, databázi elektronických služeb knihoven okresu, databázi vzdělávání zaměstnanců a
jsou odpovědni za další činnosti související se statistikou a výkaznictvím.
2.5 Projekty knihovny
Z podaných projektů v roce 2013 byly finančně pokryty 2 projekty. Z dotačního programu Knihovna 21.
století jsme realizovali v roce 2013 projekt Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových knih pro
nevidomé , zrakově postižené i jinak hendikepované uživatele v Knihovně Petra Bezruče v Opavě
( 15 000 Kč). V roce 2013 jsme pořídili 169 titulů zvukových knih (247 svazků), prostředky z MK ČR byly
v souladu se zadávacími podmínkami použity za 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). 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 2013 jsme zaregistrovali 114 uživatelů ve zvukové
knihovně z toho 2 institucionální uživatele ( jedná se o slabozraké, nevidomé a těžce tělesně postižené
uživatele).
Z dotačního titulu VISK3 realizovala knihovna projekt Přechod na interní formát MARC21 v AKIS Clavius
(95 000 Kč). V roce 2013 přešla Knihovna Petra Bezruče na interní formát MARC21 v AKIS Clavius.
Knihovna nabízí svým uživatelům širokou škálu knihovních fondů, z nichž největší část tvoří tištěné zdroje.
V současné době nabývá na větším významu i množství elektronických informačních zdrojů, které knihovna
svým uživatelům zpřístupňuje, tedy kromě klasických knih i další typy dokumentů - AV media, elektronické
zdroje apod.. Zejména při katalogizaci těchto zdrojů se pracovníci potýkali s problémy, jak tyto moderní
dokumenty katalogizovat korektně v prostředí UNIMARC. Formát Unimarc již není od 1. ledna 2014
podporován Národní knihovnou České republiky a výhradním formátem se stává MARC21. I když samotný
převod na nový formát lze chápat jako jednorázový krok, musel se ostrý převod udělat nejprve na nečisto.
Nejprve byla databáze převedena na zkušební verzi, která byla podrobena podrobné analýze převodu všech
typů dokumentů, byly vyzkoušeny tiskové výstupy i funkčnost dalších výstupů systému. Ostrému převodu
předcházelo také zaškolení v knihovně pro všechny pracovníky, kteří se zabývají katalogizací různých typů
dokumentů. Poté následoval ostrý převod a nastavení systémů podle požadavků a zvyklostí odborných
pracovníků.Cíle projektu byly splněny. Byla sjednocena katalogizační praxe s velkými knihovnami v ČR,
zejména s NK ČR.
Přechodem na interní formát MARC21, jsme docílili „korektní“ katalogizace nových typů dokumentů podle
standardu MARC 21 a zajištění lepší (přímé) datové kompatibility s velkými knihovnami a Souborným
katalogem ČR i s partnerskými knihovnami v zahraničí. Dále zprovoznění a využití nových možností v rámci
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věcného popisu v bibliografických záznamech a možnost lepšího plnohodnotného zapojení do projektu
tvorby Národních autorit.
V loňském roce byl zahájen nový Projekt Virtualizace naučné literatury dospělého oddělení. Proběhly
rozsáhlé změny v řazení naučné literatury, abecedně tématické řazení bylo nahrazeno tématickým řazením
a takto začleněné knihy jsou vyhledatelné i přes virtuální schéma v katalogu knihovny. Uživatelům je
k dispozici jednoduchá mapa dospělého oddělení, na které lze zřetelně vidět, na jakém místě se kniha
nachází.
Třetím úspěšným dotačním titulem byla dotace z prostředků Moravskoslezského kraje na zajištění výkonu
regionálních funkcí ve výši 1 754 000 Kč ( více viz. příloha Komentář k výkonu RF za rok 2013).
V roce 2013 se pokračovalo v dlouhodobém projektu Knižní obálka, který je zaměřen na vkládání obálek a
anotací u nových i starších titulů. Za rok 2013 bylo v KPB Opava zpracováno 6058 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 97998 titulů.
Další aktivitou, která je ceněna uživateli, je propojení záznamů s plnými texty. Zde jsme vázáni autorským
zákonem, proto v našich záznamech odkazujeme uživatele na jiné zdroje, tzv. volná díla, která jsou
zpracovávána digitálně velkými knihovnami a pro knihovny existuje možnost sdílení těchto textů. Proto i
v roce 2013 pokračovalo propojování našich záznamů s tzv. volnými díly autorů, které umožní uživateli si
stáhnout tento dokument v libovolném formátu. Současné publikace z nakladatelství Grada a Akademie
věd jsou doplňovány odkazy na obsahy děl a ukázkami textu. Také tyto odkazy obohacují naše záznamy
v rámci kooperace knihoven v projektu Souborný katalog ČR.
2.6 Ediční činnost
Propagaci našich akcí s ohledem na finanční prostředky řešíme vlastními silami. Vyrábíme plakáty,
nabídkové letáky, oslovujeme čtenáře, kteří souhlasí se zasíláním mailů o akcích. Spolupracujeme
s univerzitou 3. věku na SU při propagaci vzájemných akcích, Obecním domem i Slezským divadlem
a dalšími kulturními i vzdělávacími institucemi. Dále využíváme naše webové stránky, výlep plakátů
v knihkupectví Librex, na Slezské univerzitě a na našich plochách v pobočkách a KZ minoritský klášter.
Veřejnost informujeme přes městský zpravodaj Hláska, regionální tisk, rozhlas či regionální TV vysílání.
Z moderních technologií používáme pro propagaci web knihovny, Facebook a Twitter. Webové stránky
knihovny jsou aktualizovány 2x-3x týdně.
Knihovna vydává elektronický časopis Občasník knihoven okresu Opava zaměřený na problematiku
veřejných knihoven ( 3x ročně).
V roce 2013 ředitelka poskytla rozhovor do rozhlasu na téma Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven.
2.7 Vzdělávací, přednášková a školící činnost
Vzdělávání pracovníků v roce 2013:
Opava – Účetnictví a daně příspěvkových organizací
Opava - Daň z příjmu
Opava – Nemoc. pojištění a soc. zabezpečení
Ostrava – Současné trendy v českém knihovnictví
Havířov – jarní setkání KLUBKA Květen:
Hradec n/Mor. – výjezdní zasedání pro knihovny regionu
Opava – program Gordic
Setkání servisních bodů¨
Data technology day
Opava – Obsluha kotelen
Praha – Marketing knihoven se zaměřením na ROI
Mosty u Jablunkova – podzimní setkání KLUBKA
Orlová - Práce s dospělým čtenářem
Opava – Evidenční listy
Milotice – setkání servisních bodů
Pardubice – celostátní seminář RF
Zlín – seminář Bezbariérové knihovny
Rožnov p/Rad. – program Gordic
Ostrava – Lektorské dovednosti
Přerov – seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství
Praha – seminář SKAT
Havířov – Den knihovníků
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Opava – Systém hospodaření energií
Praha – seminář účastníků Souborného katalogu ČR
Praha – seminář lokálních supervizorů Projektu národních autorit ČR
25 akcí – 45 účastníků
Akce pořádané pro pracovníky KPB Opava a obsluhovaných knihoven:
Workshop : Jarní motivy – motýli (RF)
Komentovaná výstava o Janu Balabánovi v SZM Opava
Školení pro knihovny s AKS Clavius REKS – katalogizace, výpůjční protokol (RF)
Školení řidičů referentského vozidla
Školení BOZP, požární hlídky
Porada – výjezdní zasedání Hradec n/Mor. – pro knihovny regionu (RF)
Okolo Frýdku cestička – poznávací zájezd
Školení Clavius – novinky (RF)
Katalogizace v MARC21
celkem akcí: 9 akcí ( 4 akce v rámci RF) – 156 účastníků
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 2013.
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 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 2013 neproběhly žádné vnější kontroly z VZP a kontrola z OSSZ.
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.
V roce 2013 byla ředitelka knihovny zvolena do funkce předsedy Svazu knihovníků a informačních
pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
2.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a PO, opravy a údržba
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.

14

Opravy a údržba:
V roce 2013 byla provedena oprava podlahy MDKPB šatna - vstup + sklady, oprava okapových žlabů a
okenních parapetů KZ minorit, oprava podlahy a výměna koberce v jedné kanceláři.
Byly vymalovány společné prostory chodby, boční schodiště a suterén KPBO a účtárna, oprava plynového
potrubí v kotelně MDKPB (BAP ventil). Byla nainstalována klimatizační jednotka k serverům knihovny v
rozvodně.
2.10 Spolupráce s dalšími subjekty, zahraniční spolupráce
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 s knihovnami SU a SZMO:
Tyto knihovny se zúčastňují našich vzdělávacích akcí v oblasti AKIS Clavius. V roce 2013 byla navázána
spolupráce s projektovým týmem pedagogů a studentů iBRARY. Jedná se o kreativní skupinu vytvořenou za
účelem spolupráce studentů Slezské univerzity v Opavě s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě (dále jen
KPBO) na úkolech souvisejících s propagací knihovny s využitím moderních technologií. Primárním cílem
fáze I. je tvorba virtuální prohlídky hlavní budovy knihovny, v rámci fáze II. zpracovány další části budovy
KPBO. Vedlejším cílem fáze II. je pomoc knihovně s vývojem uživatelských návodů v prostředí internetu.
Klub Opavských fotografů:
Členové klubu pravidelně vystavují na hlavní budově a na pobočkách knihovny.
.
OKO:
Spolupracovali jsme na přípravě dalšího ročníku soutěže O Cenu primátora, kde jsme zajišťovali vyhlášení
literární části a nákup cen pro všechny účastníky. Opavská kulturní organizace pravidelně instaluje v našich
prostorách reklamní poutače na své výstavy.
Slezské divadlo:
Marketingové oddělení zasílá pro naše čtenáře a návštěvníky přehled divadelních programů a programových
letáků.
SONS:
Spolupracujeme se SONS a ZŠ Havlíčkova na akci Dny umění nevidomých.
Český rozhlas – Dvojka:
Naše knihovna navázala spolupráci s Českým rozhlasem, na webu knihovny pravidelně informujeme o
rozhlasové četbě.
Městská knihovna Hradec nad Moravicí:
Spolupráce při výměně výstav a účinkujících na navazující vzdělávací akce ( z důvodu úspor).
Propagace polské kultury:
Koncert Beaty Bocek a výstava vedoucí Vědeckého ústavu fotografie a multimédií Institutu umění Státní
vysoké školy v Ratiboři Doc. Gabriely Habrom Mezi dokumentem a tvorbou.
Všechny akce jsou dokumentovány na webu knihovny.
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3 Knihovní fondy
Knihovna měla k 31.12.2013 celkem 260 221 knihovních jednotek, z toho 245 361 knih. Roční přírůstek 13
066 svazků ( z toho regionální fondy 3 262 sv.). Bylo odepsáno 6 698 svazků.
Na nákup knihovního fondu dokumentů byla v roce 2013 vynaložena částka 2 532 475 Kč, z toho byly
zakoupeny:
Nákup knihovního fondu r. 2013
knihy
periodika
DVD
CD
zvukové knihy
licence k EZ
celkem

Celkem
Opava (Kč)
Region (Kč)
(Kč)
1 505 099
658 453
2 163 552
228 049
228 049
67 715
67 715
34 914
34 914
31 373
31 373
6 872
6 872
1 874 022
658 453
2 532 475
3.1 Doplňování

Přírůstek za rok 2013 byl 13 066 knihovních jednotek, z toho 12 354 knih, 712 ostatních dokumentů.
Složení knihovních fondů:
Naučná literatura
Krásná literatura
Zvukové dokumenty
Zvukově obrazové dokumenty
Elektronické dokumenty
Mapy

81 279
164 082
12 183
1 406
1 180
191

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

1 868
6 010
540
3 936
12 354

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

469
192
46
5
712

Knihovní fondy dodané za r.2013 na jednotlivé knihovny – druh dokumentu knihy:
Knihovna

Rozdíl

Soubory 2013

Svazky 2013

Svazky 2012

Dospělé od.
Dětské od.
Olomoucká
Kylešovice
Kateřinky
Stř. Opava
Služ. +BP

39
28
29
30
33
4
5

2 187
1 168
1 483
1 393
1 823
112
27

2 447
1 336
1 392
1 537
1 969
35
6

+
+
+

Region
celkem

26
194

3 262
11 455

3 995
12 717

- 733
- 1 262

260
168
91
144
146
77
21

Časopisy/ Kč
120906
16 607
19 573
19 475
46 152
5 336
0
0
228049
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ÚDZF v r.2013 nakupoval i zpracovával knihy pro Budišov, Háj, Kozmice, Mokré Lazce, Chlebičov, Sudice,
Štítinu a Oldřišov. Pro tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 812 svazků ve 38 souborech.
3. Na jednotlivé provozy knihovny byly vydány knihy za Kč:
Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Olomoucká
Kateřinky
Kylešovice

399 975,-Kč
172 184,-Kč
256 673,-Kč
312 880,-Kč
247 875,-Kč

Průměrná cena knihy byla 204 Kč.
4. Pro potřeby doplňování je veden adresář nakladatelství, distribučních agentur
a internetových obchodů.
5. Kromě běžných nákupů získala knihovna knihy prostřednictvím darů – 524 sv.
(čtenáři, ministerstvo kultury, nakl. Perplex, Magistrát Města Opavy, SU, autoři, nadace atd.).
6. Bylo nakoupeno 712 ostatních dokumentů.
7. Při nákupu knihovního fondu využíváme rabatů, které nám poskytují distribuce a nakladatelství
v rozmezí 28-35%.
8. V roce 2013 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 – 2010.
3.2. Zpracování
1. Bylo zpracováno, adjustováno, zapsáno a na knihovny rozesláno 12 267 svazků
(v r. 2012 -13 542 sv.).
2. Zkatalogizováno bylo 3 585 titulů beletrie i naučné literatury ( v r.2012 3 815 titulů).
3.3 Ochrana knihovního fondu
1. Obalování, oprava a označování probíhá průběžně na všech odděleních.
oprava KF
obalování knih
označování knih

6 697
28 368
26 278

2. V ÚDZF v r. 2013 označeno a obaleno 812 knih z nákupu pro obecní úřady.
Jednoduchá knihovnická vazba byla provedena u 2 619 svazků knih.
3. Proběhlo 25 dílčích revizí KF na jednotlivých odděleních. Na oddělení pro dospělé čtenáře proběhla
řádná revize KF, která byla ukončena vypracováním protokolu o revizi KF. Dílčí revize byly zaměřeny i
na jiné typy dokumentů než knihy, cílem bylo vyřazení poškozených titulů před převodem databáze na
nový standard.
4. Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno 6 698 knihovních jednotek, z toho 6 482
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 z místních knihoven, opravy chyb a
nastavování vazeb ve slovníku klíčových slov.
6. Bylo vytvořeno 3 303 náhledů obálek a anotací.
7. Byla poskytnuta 1 konzultace k MVS pro 2 pracovnice pobočky Kateřinky, pracovnice pověřená
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vedením projektu národních autorit se zúčastnila školení supervizorů autorit v NK Praha, pracovnice
ÚDZF se účastnily oborových školení.
8. Příprava přechodu na MARC 21 – školení, koordinační schůzky k nastavování polí, analýze dat a
stanovisko k úpravám dat.

4 Kulturní zařízení minoritský klášter
4.1 Náklady a výnosy Kulturního zařízení minorit v Opavě v roce 2013
v Kč
Název
NÁKLADY :
Spotřeba materiálu celkem :
Spotřeba energií celkem :
Opravy a údržba :
Cestovné
Služby celkem :
Mzdové náklady celkem :
Sociální a zdravotní pojištění + FKSP
Nákup DDHM
NÁKLADY CELKEM :
VÝNOSY :
za využití KZ minorit
dotace na provoz od zřizovatele
VÝNOSY CELKEM :

skuteč. 2012
12720.00
503024.18
7418.60
0.00
70042.29
422925.00
143794.00
6360.00
1166284.07

rozpočet
2013

skuteč. 2013

65847.00
458671.00
148920.00
699.00
1194493.80

13000.00
505000.00
7500.00
0.00
71000.00
423000.00
143820.00
0.00
1163320.00

153%
97%
171%
0%
93%
108%
104%
0%
103%

387570.00
760000.00
1147570.00

411425.00
760000.00
1171425.00

403320.00
760000.00
1163320.00

102%
100%
101%

-18714.07

-23068.80

0.00

Rozdíl mezi výnosy a náklady :

19825.80
487700.00
12831.00

% plnění

4.2 Kulturní zařízení minoritský klášter – přehled činnosti za rok 2013
Počet akcí
Počet návštěvníků
Z toho:
Kulturní pořady
Počet návštěvníků
Akce společenského významu
Počet návštěvníků

154
25 700
108
16 750
46
8 950

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:
jednání ZMO
5x + 1x mimoř.
porady, přednášky, semináře, slavnostní shromáždění, konference
7x
koncerty, vernisáže, festivaly Bezručova Opava a Další břehy
13x
(počet jednotlivých pořadů)
Počet výše uvedených akcí zahrnuje 2 akce odboru školství a 1 akci z odboru sociálních věcí, které byly
hrazeny z rozpočtu odborů magistrátu.
Bezplatné akce Slezské univerzity

10x

Výstavní činnost
Pro prezentaci výstav je k dispozici gotická síň a předsálí Sněmovního sálu. K rozsáhlejším instalacím byl
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využit prostor letního refektáře a schodiště. Celkem bylo pořádáno 11 výstav.
Informace o výstavách byly vystaveny na webu knihovny.

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. V loňském roce byla poškozena neznámým pachatelem
původní historická klika u vstupních dveří objektu. Škoda byla uplatněna v rámci pojistky majetku.
5. 1 Rozbor nákladů a výnosů sálu v MDKPB v roce 2013
v Kč
Název
NÁKLADY :
Spotřeba materiálu celkem :
Spotřeba energií celkem :
Opravy a údržba :
Služby celkem :
Nákup DDHM celkem:
NÁKLADY CELKEM :

skutečnost 2012

skutečnost
2013

rozpočet 2013

% plnění

21391.50
637068.47
123188.70
162963.70
18837.00
963449.37

14678.80
766174.63
78963.80
198800.50
35332.00
1093949.73

15000.00
640000.00
80000.00
177000.00
20000.00
932000.00

98%
120%
99%
112%
177%
117%

VÝNOSY :
za využití sálů MDKPB
nájmy MDKPB
dotace na provoz od zřizovatele
náhrady od pojišťovny
VÝNOSY CELKEM :

38662.00
81705.00
800000.00
0.00
920367.00

52960.50
84372.00
800000.00
21944.00
959276.50

50000.00
82000.00
800000.00
0.00
932000.00

106%
103%
100%

Rozdíl mezi výnosy a náklady :

-43082.37

-134673.23

0.00

103%

5.2 Přehled akcí
Společensko kulturní akce: (celkem 72 akcí):
Přednáška "Příroda a historie Řecka" - výsledky expedice občanského sdružení Natura Opava v Řecku.
(1x)
Vyhlášení nejlepších atletů opavského okresu – Magistrát města Opavy + ZŠ Englišova (1x)
Ukončení podzimní soutěže „Podzim v Bullerbynu“, vyhlášení výsledků – dětské oddělení KPB v Opavě (1x)
Workshop – Okresní hospodářská komora – Ing. Germanič (4x)
Schůze představenstva – Okresní hospodářská komora – Ing. Germanič (1x)
Přednáška z expedice "MAHALI" – Tomáš Černohous (2x)
Beseda ,,Po stopách Upíra Nosferatu“ – Martin Jiroušek (2x)
Promítání satelitního programu z Německa – Křesťanský sbor Opava, p.Pípal (3x)
Přednáška ,,O štěstí v umírání“ – Jan Paul (1x)
Valná hromada – SKIP – KPB v Opavě (1x)
beseda pro žáky druhé třídy – Lenka Rožnovská (1x)
Den učitelů – Magistrát města Opavy – odbor školství (1x)
Školení BOZP – KPB v Opavě (1x)
beseda -Tibet a jeho hora bohů KAILASH – Čestmír Lukeš (1x)
schůze – SKIP (1x)
Soutěž pro studenty středních škol ,,Staň se na den tvůrcem evrop. politiky“ – Mgr. Martin Tichý,
Eurocentrum Ostrava (1x)
Beseda ,,Záhady Tichomoří“ - Arnošt Vašíček (1x)
Valná hromada, vyhlášení soutěže ,,Merkurova křídla“ – Okresní hosp.komora (1x)
Slavnostní předávání vysvědčení – Stavební učiliště Opava (1x)
Vyhlášení soutěže ,,Moje Opava“ – dětské odd. KPB v Opavě (1x)
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Slavnostní předávání vysvědčení – STŠ Opava (3x)
Slavnostní předávání vysvědčení – SŠHS Opava (1x)
Slavnostní předávání vysvědčení – ZŠ Vrchní Opava (1x)
Zahájení školního roku – SOU stavební Opava (1x)
Beseda ,,Ryba mimo vodu jak Amík plavat mezi Čecha“ – Jon Davis (3x)
Beseda o Austrálii a Novém Zélandu – cestovatelé Márovi (2x)
1.zasedání okrskových volebních komisí – Ing. Petr Sordyl (2x)
Konference ,,Podnikání bez hranic“ – Okresní hosp. komora (1x)
Beseda ,,Co dělat, aby nám bylo hezky“ - Mgr. Jana Hochmannová(1x)
Školení knihovníků – PhDr. D. Nalepová (1x)
Festival ,,Magický klavír“ – ZUŠ V. Kálika Opava (1x)
Besídka ,,Mikuláš“ – dětské odd. KPB v Opavě (1x)
Beseda ,,Malujeme s Ádou Dudkem“ – dětské odd. KPB v Opavě (1x)
Společné setkání prac. skupiny Osoby se sociokulturním znevýhodněním – SMO (1x)
pololetní zkoušky – Církevní konzervatoř Opava (3x)
předehrávky – Církevní konzervatoř Opava (14x)
ročníková zkouška – Církevní konzervatoř Opava (5x)
přijímací zkoušky do vyšších ročníků – Církevní konzervatoř Opava (1x)
maturitní zkouška – Církevní konzervatoř Opava (2x)
Kulturní akce: (celkem 15 akcí )
Vernisáž k výstavě POHLEDY A PRŮHLEDY - Miroslav Ševčík a František Ficek (1x)
Vernisáž k výstavě ,,Causa Jiří Trnka“ – A. Zupková ZUŠ Háj ve Slezsku (1x)
Varhanní koncert studentů – Církevní konzervatoř Opava (2x)
Vernisáž k výstavě – festival Další břehy (Skrze hříchy do nebe) (1x)
Koncert souborů školy – ZUŠ V. Kálika v Opavě (1x)
Koncert vítězů krajských kol soutěží – ZUŠ V. Kálika v Opavě (1x)
Koncerty v rámci festivalu ,,Dny umění nevidomých na Moravě 2013“ – SONS (2x)
Koncert v rámci festivalu Bezručova Opava ,,Cesta kolem světa“ – ZUŠ V. Kálika Opava (1x)
Derniéra výstavy ,,Mezi dokumentem a tvorbou“ - polská fotografka Gabriela Habrom-Rokosz. (1x)
Vernisáž výstavy B4K (Barvy čtyř kontinentů) – Zdenek Svánovský, Václav Miller (1x)
Koncert ,, Ja tutaj mieszkam“ - Beata Bocek (1x)
Vernisáž výstavy Petry Lazárkové - fotografie … Na motivy Skácelových veršů (1x)
Koncert ,,Smyčcové dialogy“ – ZUŠ Václava Kálika Opava (1x)
Přehled výstav v roce 2013 : (celkem 10 výstav)
Pohledy a průhledy – Miroslav Ševčík a František Ficek (1x)
Hradec 2012, aneb Panu učiteli s láskou – Milan Mainuš (1x)
Causa Jiří Trnka – ZUŠ Háj ve Slezsku (1x)
Skrze hříchy do nebe - festival Další břehy (1x)
Výstava Opavská cena J. M. Olbricha - občanské sdružení Za Opavu (1x)
B4K (Barvy čtyř kontinentů) – Zdenek Svánovský, Václav Müller (1x)
Mezi dokumentem a tvorbou - polská fotografka Gabriela Habrom-Rokosz. (1x)
fotografie … Na motivy Skácelových veršů – Petra Lazárková (1x)
"Je esperanto mrtvý jazyk?" – putovní výstava (1x)
Všude žijí lidé – aneb Indie cestou necestou - Miroslav Ševčík (1x)
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6 Vyhodnocení závazných ukazatelů - Knihovna P. Bezruče v Opavě
za rok 2013
6.1 Prostředky z rozpočtu zřizovatele
stanovené v Kč upravené v Kč skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz
13 400 000
Z toho limit mzdových prostředků
6 950 000
odpisy dlouhodob. majetku
630 000
účelově vázané prostředky
- z toho: Výkon RF
Dotace MK ČR ZK
Dotace MK ČR Visk3
Příspěvek – regály, knihy

13 750 000
0
0
2 214 000
1 754 000
15 000
95 000
350 000

13 750 000
6 950 000
538 475
2 214 000
1 754 000
15 000
95 000
350 000

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2013 skončilo s nulovým hospodářským
výsledkem. K docílení nulového hospodářského výsledku jsme museli zapojit investiční fond
k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve výši
45 585,10 Kč. Takto použitý investiční fond byl určen ke krytí ztráty v hospodaření Knihovny Petra
Bezruče v Opavě ve výši 45 585,10 Kč.
Limit mzdových prostředků byl dodržen. Odpisy dlouhodobého majetku nebyly čerpány
v plánované výši, protože nebyly realizovány plánované investiční záměry.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 viz. kapitola 7.10
6.2 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje
stanovené v Kč
Neinvestiční dotace na výkon
regionálních funkcí
- z toho mzdové náklady
ostatní osobní náklady

1 754 000
767 000
0

skutečnost v Kč
1 754 000
766 456
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 v Kč

skutečnost v Kč

Neinvestiční dotace na projekt:
„Rozvíjení fondu ZK…“

15 000

15 000

Investiční dotace na projekt:
„VISK 3 – Přechod na MARC 21

95 000

95 000

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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Knihovna Petra Bezruče v Opavě od 1. 1. 2013 přešla na nový účetní software firmy GORDIC.
V tomto programu zpracovává rovněž mzdovou oblast a evidenci majetku.

7 Vyhodnocení hospodaření Knihovny P.Bezruče v Opavě za rok 2013
7.1 Náklady KPBO za rok 2013
Hospodaření s finančními prostředky
zřizovatele
Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, píspěvková organizace
Náklady v roce 2013

Účet – položky

v tis. Kč, na dvě des. místa

Hlavní činnost

Plán
2013

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

b

d

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2013

Skutečnost
k
Skutečnost
Skutečnost k Skutečnost
upravenému
k 31.12.
31.12.
k plánu
Plán 2013
FP v
2013
2013(závěrka) 2013 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

2 010,00
1450,00
360,00
130,00

73,00
55,00
-13,00
39,00

2 083,00
1 505,00
347,00
169,00

2 083,38
1 505,10
347,05
169,12

103,70
103,80
96,50
130,10

100,00
100,00
100,00
100,10

50,00
20,00

-9,00
1,00

41,00
21,00

41,42
20,69

82,80
103,40

101,00
98,60

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

1 560,00
120,00
120,00
770,00
550,00

100,00
1,00
-11,00
160,00
-50,00

1660,00
121,00
109,00
930,00
500,00

1657,55
121,07
108,77
929,69
498,02

106,25
100,90
90,60
120,70
90,50

99,90
100,00
99,80
99,90
99,60

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 licence elektronických zdrojů

f

Doplňková činnost

g

k

j

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

-44,00

136,00

136,33

75,70

100,20

15,00

2,00

17,00

16,97

113,10

99,80

10,00
810,50
55,00
110,00
18,00
12,00
0
200,50
100,00
20,00
114,00
80,00
86,00
15,00
0,00

0,00
156,50
-20,00
14,00
0
0
17,00
84,50
12,00
1,00
0,00
29,00
17,00
-5,00
7,00

10,00
967,00
35,00
124,00
18,00
12,00
17,00
285,00
112,00
21,00
114,00
109,00
103,00
10,00
7,00

10,43
966,59
34,76
124,30
18,00
12,10
16,98
285,06
112,46
21,03
113,57
108,51
102,46
10,49
6,87

104,30
119,30
63,20
112,10
100,00
100,00
0,00
142,20
112,50
105,20
99,60
135,60
119,10
69,90
0,00

104,30
100,00
99,30
100,20
0,00
0,00
99,90
100,00
100,40
100,10
0,0
99,60
99,50
104,90
98,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Náklady v roce 2013

Účet - položky

521 Mzdové náklady (platy, OPPP)
v tom - platy zaměstnanců
- ost.osobní náklady (DPČ, DPP)

Hlavní činnost
Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Plán 2013

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2013

Doplňková činnost

Skutečnost
k
Skutečnost k Skutečnost
upravenému
31.12.
k plánu
FP v
2013(závěrka) 2013 v %
%(správně
100%)

6 950,00
6 870,00
80,00

0
-85,00
-5,00

6 950,00
6 785,00
75,00

6 950,00
6 784,59
75,39

100,00
98,80
94,20

- dočasná prac. neschop. (DPN)

0

57,00

57,00

56,84

0

99,80

- odstupné

0

33,00

33,00

33,18

0

100,50

2 334,00
20,00

-21,00
-1,00

2 313,00
21,00

2 312,54
21,19

99,40
95,63

100,00
100,19

348,70

27,00

321,70

322,39

105,56

100,25

0

0

0

0

0

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční

0

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

0

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0
0

542 Jiné pokuty a penále

0

547 Manka a škody
548 Tvorba fondů
549 Ostatní náklady z činnosti
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552 Zůstat. cena prodaného DNM

0

0

0

0

0

47,00

-16,00

31,00

30,98

65,90

99,90

540,30

0

540,30
0,00

538,47

99,50

0

0,00

555 Tvorba a zúčtování rezerv

0,00

556 Tvorba a zúčtování oprav. položek
558 Náklady z DDM
562 Úroky

0

0,00

0

0

0

230,00

597,00

367,00
0,00

596,22

259,20

99,90

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

Náklady na Granty MK ČR

Náklady celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0

563 Kurzové ztráty

Ostatní nejmenované položky
V tom: náklady na výkon RF

Skutečnost
k 31.12.
2013
(závěrka)

0
0

553 Zůstat. cena prodaného DHM

557 Náklady z odepsaných pohledávek

0,00
100,00
100,50

Plán
2013

0,00
1 769,00

1 769,00

1769,00

0

100,00

1 754,00

1 754,00

1 754,00

0

100,00

15,00

15,00

15,00

0

100,00

15 055,50 2 360,50 17416,00 17412,04

115,60

100,00
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7.2 Výnosy KPBO za rok 2013
Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele
Výnosy v roce 2013 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy

Příjmy z nájmů nebytových prostor
Úroky

Plán 2013

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2013

Skutečnost k Skutečnost
31.12.
k plánu
2013(závěrka) 2013 v %

Plán
2013

Skutečnost k
31.12. 2013
(závěrka)

j

k

b

d

f

H

i

149,00

549,00

548,76

137,20

100,00

0,50

1,50

2,00

1,38

276,00

69,00

0

99,10
99,80

0

Použití investičního fondu do výnosů

0

Použití fondu odměn do výnosů

0

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

1255,00

g

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

400,00

Použití rezervního fondu do výnosů

v tom - zápisné

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Doplňková činnost

0
46,00

46,00

45,58
0

12,00

1267,00

1264,17

100,70

700,00

77,00

777,00

776,32

110,90

99,90

- upomínky

258,00

-29,00

229,00

228,96

88,70

100,00

- ztráty knih

40,00

-22,00

18,00

17,80

44,50

98,90

- půjčovné DVD

50,00

12,00

62,00

61,87

123,74

99,80

- kopírování

12,00

0

12,00

11,83

98,60

98,60

- rezervace dokumentů

40,00

6,00

46,00

45,66

114,20

99,30

- meziknihovní výp. služba

40,00

-14,00

26,00

25,90

64,80

99,60

- využití internet. Studovny

30,00

0

30,00

29,32

97,70

97,70

- ostatní

60,00

-3,00

57,00

56,80

94,70

99,70

- nákup a zpracování knih

25,00

-15,00

10,00

9,71

38,80

97,10

0

26,00

26,00

26,14

100,50

100,50

1769,00

Jiné ostatní příjmy
Ostatní příjmy z jiných zdrojů

0,00

1769,00

1769,00

0

100,00

v tom : dotace MSK na výkon reg. funkcí

0,00

1754,00

1754,00

1754,00

0

100,00

0,00

15,00

15,00

15,00

0

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

7,00

7,00

7,01

0

100,00

2 010,50 3 666,00

3 662,04

221,20

99,90

dotace na granty z MK ČR
Výnosy z prodeje HM
Zúčtování TP v souvislosti s odpisy

Výnosy celkem

1 655,50

Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Plán 2013

15055,50

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2013

2360,50 17416,00

výnosy - HČ)

Plán 2013

13400,00

Celkem
upravený
finanční
plán (P)
2013

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Doplňková činnost

Skutečnost k
31.12.
2013závěrka)

Skutečnost
k plánu
2013 v %

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

17412,04

114,06

100,00

Hlavní činnost

ROZDÍL (náklady minus

0

Plán
2013

Skutečnost k
31.12. 2013
(závěrka)

0,00

0,00

Doplňková činnost

Skutečnost k
31.12.
2013závěrka)

Skutečnost
k plánu
2013 v %

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

350,00 13750,00
13750,00
HČdotace HČ-dotace
od
od zřizov.
zřizov.

102,60

100,00

Plán
2013

Skutečnost k
31.12. 2013
(závěrka)

0,00

0,00

Zisk z DČ
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7.3 Finanční prostředky z jiných zdrojů
Vypsat ostatní
nejmenované položky z
nákladů (finanční
prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...)
Dotace MSK: Výkon regionál. Funkcí
Grant MK ČR: - Zvukové knihy

Hlavní činnost

Plán 2013

Přesuny
finančních
prostředků
mezi
položkami

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2013

Skutečnost k Skutečnost
31.12.
k plánu
2013(závěrka) 2013 v %

1 754,00
15,00

1754,00
15,00

100,00
100,00

95,00
1 864,00

95,00
1 864,00

100,00
100,00

Skutečnost
k
upravenému
FP v %

Investiční prostředky : - VISK 3
Dotace MK ČR – Přechod na MARC 21

Celkem

7.4 Stav a pohyb fondů k 31.12.2013

FKSP:
Zdroje : počáteční stav k 1.1.2013
základní příděl r. 2013
Zdroje celkem
Výdaje : příspěvek na stravování
odměny a dary
DHDM (OE)
sociální výpomoc - nenávratná
kult. spol. akce vč. dopravy
Ostatní
příspěvek na kulturní akce, sport….
Výdaje celkem
Zůstatek FKSP k 31.12.2013 činí 23 013,29 Kč
Zůstatek na BU FKSP k 31.12.2013 činí 23013,29 Kč

skuteč.Kč
12 871,29
76 390,00
89 261,29
49 248,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66 248,00

%
plán v Kč plnění
12 871,29 100,0
76 200,00 100,2
89 071,29 100,2
50 000,00
98,5
17 000,00 100,0
0,00
0,0
0,00
0,0
22 071,29
0,0
0,00
0,0
0,00
0,0
74,4
89 071,29
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Fond reprodukce majetku
Zdroje : poč. stav k 1.1.2013
dotace ze SR MKČR (VISK3)
odpisy r. 2013
výnos z prodeje DM
Zdroje celkem
Výdaje : nákup :
Cisco ASA5515-X
SW – KS Clavius – MARC 21
Posílení zdrojů k financování údržby a oprav

skutečnost
761 802,86
95 000,00
538 476,00
0,00
1 395 278,86
85 910,00
132 132,00
45 585,10

Výdaje celkem
Zůstatek fondu k 31.12.2013 činí 1 131 651,76 Kč

263 627,10

Fond rezerv
Zdroje : poč. stav k 1.1.2013
Zlepšený HV za rok 2013
Zdroje celkem :
Výdaje :
úhrada ztráty hospodaření
Výdaje celkem :
Zůstatek fondu k 31.12.2013 je 265 341,22 Kč

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

Fond odměn
Zdroje : poč. stav k 1.1.2013

skutečnost
105 722,00

Výdaje : mimořádné odměny
Zůstatek fondu k 31.12.2013 je 105 722,- Kč

0,00
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7.5 Rozbor mzdových nákladů

Název položky
Mzdové náklady

Skutečnost 2012
6 753 427,- Kč

Rozpočet 2013
6 785 000,- Kč

Skutečnost 2013
6 784 586,- Kč

43 362,- Kč

57 000,- Kč

56 837,- Kč

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

75 000,- Kč
33 000,- Kč
6 950 000,- Kč
767 000,- Kč
0,- Kč
7 717 000,- Kč

75 394,- Kč
33 183,- Kč
6 950 000,- Kč
766 456,- Kč
0,- Kč
7 716 456,- Kč

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

v Kč

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

Skutečnost 2012
4 975 582,566 009,253 957,43 362,720 218,219 256,18 405,0,63 211,6 860 000,-

Skutečnost 2013
4 944 835,555 462,250 467,56 837,765 597,252 123,16 102,33 183,75 394,6 950 000,-

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 2012
34,09
39
35,13
40
6

Skutečnost 2013
34,57
39
35,31
40
5

Název položky
% nemocnosti
Průměrný hrubý měs. příjem

Skutečnost 2011
2,16
16 615,- Kč

Skutečnost 2013
3,25
16 492,- Kč

Čerpání mzdového limitu v roce 2013 :
mzdový limit
6 950 000,- Kč
skutečnost
6 950 000,- Kč
_____________________________________________________________________
rozdíl
0,- Kč
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7.6 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MK ČR
Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století

Název příjemce dotace:
Adresa:
IČ:
Kraj:
Název zřizovatele (pro příspěvk. organizace):
Plátce DPH (ano/ne):
Vyúčtování provedl:

(údaje uvádějte v Kč)
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27, Opava 746 01
00318574
Moravskoslezský
Statutární město Opava
NE
E-mail: valentova@okpb.cz
2-011 – MK-S 4360/2013 OULK
Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových
knih pro nevidomé, zrakově postižené i jinak
hendikepované uživatele v Knihovně Petra
Bezruče v Opavě.
Rok 2013

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.

Název projektu:
Datum realizace projektu:

Zdroje financování projektu (v Kč)
(uveďte sumu a zdroj):

*Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK): 15 000 Kč
*Vlastní podíl na financování projektu:
16 373 Kč
*Vstupné, konf. poplatky, předplatné, prodej…:
0
*Jiné ústřední orgány (ministerstva, mimo MK):
0
*Orgány státní správy a samosprávy (kraj, obec):
0
*Sponzoři (na základě smlouvy o reklamě):
0
*Ostatní zdroje (dary, zahraniční zdroje apod.):
0
Zdroje financování celkem (tj. celkové náklady
na projekt):
31 373 Kč
% podíl dotace MK na celkových nákladech:
47,8 %
Nevyčerpané finanční prostředky
(uveďte datum převodu a doložte fotokopií avíza)

0

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí dotace
a zašlete nejpozději do 15. ledna 2014 na adresu Ministerstvo kultury, oddělení literatury a
knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení
literatury a knihoven MK ČR.
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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
900040
900113
900242
900319
533
900578
900579
715
900693
736
900798
900890
927

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

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

Celkem

Částka
celkem
2 570 Kč
2 500 Kč
2 700 Kč
2 212 Kč
1 993 Kč
4 100 Kč
1 273 Kč
1 359 Kč
3 800 Kč
1 293 Kč
3 000Kč
3 177 Kč
1 396 Kč

31 373 Kč

Z toho
hrazeno
z dotace
2 500 Kč
2 700 Kč
4 100 Kč
3 800 Kč
1 900 Kč

Datum
úhrady3

25. 02. 2013
19. 04. 2013
17. 05. 2013
24. 07. 2013
02. 09. 2013
02. 09. 2013
03. 10. 2013
22. 10. 2013
10. 10. 2013
20. 11. 2013
13. 12. 2013
11. 12. 2013

15 000 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
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Formulář k vyúčtování finančních prostředků – VISK 3

Název příjemce dotace:
Adresa:
IČ:
Kraj:
Název zřizovatele (pro příspěvkové. organizace):
Plátce DPH (ano/ne):
Vyúčtování provedl:
Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.

(údaje uvádějte v Kč)
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27, Opava 746 01
00318574
Moravskoslezský
Statutární město Opava
NE
E-mail: valentova@okpb.cz
87/MK-S 4651/2013 OULK
Přechod na interní formát MARC 21
v AKIS Clavius
VISK3

Název projektu:
Podprogram:

Zdroje financování projektu (v Kč)
(uveďte sumu a zdroj):

*Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK):
*Vlastní podíl na financování projektu:
*Jiné ústřední orgány (ministerstva, mimo MK):
*Orgány státní správy a samosprávy (kraj, obec):
*Sponzoři (na základě smlouvy o reklamě):
*Ostatní zdroje (dary, zahraniční zdroje apod.):
Zdroje financování celkem (tj. celkové náklady
na projekt):
% podíl dotace MK na celkových nákladech:

95 000 Kč
41 132 Kč
0
0
0
0

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

0

136 132 Kč
69,8 %

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí dotace
a zašlete nejpozději do 15. ledna 2014 na adresu Ministerstvo kultury, oddělení literatury a
knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení
literatury a knihoven MK ČR.
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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
900653
900830
861

Datum
úhrady4
9. 10. 2013
3. 12. 2013
20.11.2013

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

Částka
celkem

SW – KS Clavius formát
MARC 21, verze SQL
Školení KS Clavius MARC 21
Školení KS Clavius MARC 21

132 132
Kč
3 000 Kč
1 000 Kč

Celkem

4

(údaje uvádějte v Kč)
UZ
Z toho
(účelový
hrazeno
znak
z dotace
dotace)
95 000 Kč 34 544
34 053
34 053

136 132
95 000 Kč
Kč
(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.
V srpnu 2013 došlo k odcizení a poškození historické původní kliky z hlavních vstupních dveří
Knihovny Petra Bezruče v Opavě neznámým pachatelem. Škoda byla vyčíslena na 35 000 Kč.
Faktura za výrobu, opravu a výměnu kliky byla 31 944 Kč. Náhrada od České pojišťovny činila
21 944 Kč. Rozdílem je spoluúčast 10 000 Kč.
Investiční činnost organizace
Knihovna v roce 2013 realizovala investiční akce:
1. Byl realizován projekt „Přechod na interní formát MARC 21 v AKIS Clavius“ z programu
VISK 3 ze státního rozpočtu MK ČR v celkové výši 136 132,- Kč. Z toho byly investiční
náklady ve výši 132 132 Kč a neinvestiční náklady činily 4 000 Kč. Investiční dotace z MK
ČR na tento projekt činily 95 000 Kč.
2. Pořízení, instalace a konfigurace firewallu Cisto ASA5515-X v hodnotě 85 910,- Kč.
Investiční prostředky nebyly požadovány po zřizovateli. Byly pořízeny z fondu reprodukce
investičního majetku.
Údržba a opravy
V roce 2013 byla provedena oprava podlahy v šatně a skladu KPBO (8351 Kč), dále byla
realizována oprava podlahy v účtárně KPBO (8982 Kč). Oprava ústředního topení na pobočce
Olomoucká ul. (15760 Kč). Opravená byla také střecha a okapové žlaby na budově KZ minoritský
klášter (10356 Kč). V létě 2013 byla provedena výmalba sklepních prostorů a účtárny KPBO
(47120 Kč).
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. 2013 :
Odběratelé:
- 311 .. odběratelé z toho (čtenáři 64 203,-Kč)
- 314 .. poskytnuté zálohy

89 615,- Kč
130 464,- Kč

Krátkodobé pohledávky organizace k 31. 12. 2013 činí 220 079 Kč.
Závazky organizace k 31. 12. 2013 :
Dodavatelé :
- 321 .. dodavatelé
Zaměstnanci :
- 331 .. výplata mezd
- 378 .. ost. závazky vůči zaměst.
- 336 .. zúčtování s instit. soc. a zdr. poj.
- 342 .. daň zálohová + srážková

314 827,70 Kč
400 504,- Kč
106 445,- Kč
199 717,- Kč
57 732,- Kč

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2013 činí 764 397,- Kč.
- 381 .. dohadné účty aktivní
- 389 .. dohadné účty pasivní

0,- Kč
73 378,- 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 1 x ročně. Fyzická inventura majetku byla provedena
k 13. 12. 2013 a rozdílová inventura k 17. 1. 2014 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. 2013

v Kč
k 1. 1. 2013

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
37 662 571,00
10 631 459,80
1 236 289,00
5 268 197,20
397 849,60
142 000,00
489 811,42

rok 2013

rok 2013

přírůstek
(nákup)
úbytek (vyřazení)
0,00
0,00
85 910,00
965 331,60
132 132,00
0
596 185,70
363 774,47
0,00
53 368,20
4 807,40

9 008,00

k 31.12.2013

zůstatek
37 662 571,00
9 752 038,20
1 368 421,00
5 500 608,43
344 481,40
142 000,00
485 610,82
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7.9.1 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013 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
244 0401
261 0001
263 0003
263 0001
263 0002
311 0001
311 0003
314 0001
314 0002
321 0001
331 0001
331 0002
378 0101
378 0102
378 0104
378 0105
336 0201
336 0211
336 0101
336 0111
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
Spořící účet
Pokladna
CCS záloha
Ceniny známky
Ceniny stravenky
Pohledávky - odběratelé
Pohledávky za čtenáři
Zálohy - dodavatelé
Zálohy - dodavatelé (časopisy)
Závazky (dodavatelé)
Zaměstnanci - pokladna
Zaměstnanci - platy na účet
Závazky – pojištění odpovědnosti…
Závazky - zaměstnanci spoření
Závazky - ostatní
Závazky – důchodové spoření
Zúčtování s OSSZ
Zúčtování s OSSZ
Zúčtování se zdravot. pojišťovnami
Zúčtování se zdravot. pojišťovnami
Daň ze závislé činnosti
Dohadný účet pasivní
Dohadný účet aktivní

Stav zjištěný Inventarizační
Účetní stav inventarizací rozdíl
1 368 421,00 1 368 421,00
0
344 481,40
344 481,40
0
37 662 571,00 37 662 571,00
0
9 752 038,20 9 752 038,20
0
5 500 608,43 5 500 608,43
0
142 000,00
142 000,00
0
485 610,82
485 610,82
0
29 411,00
29 411,00
0
240 617,42
240 617,42
0
22 237,00
22 237,00
0
105 722,00
105 722,00
0
321 251,31
321 251,31
0
1 131 651,76 1 131 651,76
0
23 013,29
23 013,29
0
501 336,58
501 336,58
61 081,00
61 081,00
0
3000,00
3000,00
0
81,00
81,00
0
153 600,00
153 600,00
0
25 412,00
25 412,00
0
64 203,00
64 203,00
0
116 299,00
116 299,00
0
14 165,00
14 165,00
0
314 827,70
314 827,70
0
211 150,00
211 150,00
0
189 354,00
189 354,00
0
5 887,00
5 887,00
0
99 500,00
99 500,00
0
100,00
100,00
0
958,00
958,00
0
79 999,00
79 999,00
0
119 717,00
119 717,00
0
28 628,00
28 628,00
0
57 223,00
57 223,00
0
57 732,00
57 732,00
0
73 378,00
73 378,00
0
0,00
0,00
0
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7.10 Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2013
v Kč, na dvě des. místa
Název organizace

IČ

Knihovna P.B. v Opavě 318574

Celkem

Výsledek
hospod. po
zdaň.
celkem

0,00
0,00

Návrh organizace
Příděl
Příděl do
do
rezervního
fondu
fondu
odměn

0,00
0,00

0,00
0,00

Návrh zřizovatele
Příděl
Příděl do
do
rezervního
fondu
fondu
odměn

0,00

0,00

Zůstatek k 31.12.2013
Fond
rezervní

Fond
investiční

321251,31 1131651,8
321251,31 1131651,8

Fond
odměn

105722,00
105722,00

Návrh
organizace

Návrh zřizovatele

Převod z rezervního do
investičního fondu

0,00
0,00

0,00
0,00

Zřizovatelem nařízený
odvod

0,00

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová
Zpracoval: Zuzana Valentová
Dne: 7.4. 2014

Podpis ředitele/ky organizace
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