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1  Úvod – základní údaje za rok 2010 

 

 

V roce 2010 byly podmínky pro práci knihovny opět poznamenány krácením již tak 

napjatého rozpočtu knihovny. 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. Byla uskutečněna 

1. etapa modernizace archivu KPBO, ve kterém byly nainstalovány pojezdové regály. V roce 2010 

bylo zaregistrováno 15 104 uživatelů ( v roce 2009 -14 741), počet návštěvníků dosáhl čísla 307 

294 ( v roce 2009 – 265 704),  tito realizovali takřka 534 430 výpůjček ( rok 2009  544 573 

výpůjček), internet v knihovně využilo  17 522  uživatelů. V roce 2009 došlo ke změně v metodice 

statistického výkaznictví, proto údaje z roku 2010 jsou lépe srovnatelné s rokem 2009. Lze 

konstatovat, že výkony knihovny mírně vzrostly nebo se udržují na obvyklém standardu. 

 

           Knihovna měla ke konci roku 2010  249 233  svazků dokumentů, roční přírůstek byl  

12 028 svazků dokumentů.  Bylo odepsáno 2 728  dokumentů.  

Na nákup knihovního fondu dokumentů byla v roce 2010  vynaložena částka  2 325 342,- Kč, 

z toho byly zakoupeny:  

 

       

Nákup knihovního fondu 

v roce  2010 v Kč 
OPAVA REGION CELKEM 

knihy 1 375 360  600 531 1  975 891 

periodika 217 449 - 217 449 

DVD 76 221          - 76 221 

CD 25 466          - 25 466 

zvukové knihy 14 745          - 14 745 

licence k EZ 15 840          - 15 840 

 

  

         

Knihovna se v roce 2010 aktivně zapojila do opavského festivalu  Další břehy a Bezručova Opava, 

den Opavských dětí. Ve spolupráci s ratibořskou knihovnou realizovala roční česko polský projekt 

Meandry umění. 

  

Příspěvek  na rok 2010 od zřizovatele byl ve výši 13 130 300 Kč  ( 2009/ 13 800 tis.- Kč). Příjmy 

z vlastní činnosti byly 1 963 101,-Kč. Z jiných zdrojů knihovna obdržela částku  

1 674 000,-Kč na zajištění regionální funkce a 7 000,- Kč na nákup dokumentů pro zvukovou 

knihovnu a 20 000,-Kč na kulturní projekty z projektu Knihovna 21. století. 

 

V roce 2010 byla opravena střecha v KZ minoritský klášter, vybaven archiv knihovny pojezdovým 

systémem, dokončeny sklady regionálního oddělení, další investiční výdaje souvisely s nákupem 

hardwaru a softwaru pro modernizaci  PC sítě knihovny. Z úsporných důvodů nebyla realizována 

rekonstrukce prostor pro potřeby katalogizace v suterénu MDKP. 
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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 

 

Kromě knihovny Opava Malé Hoštice jsou všechny pobočky on-line připojeny 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 2010 došlo k poklesu pracovních úvazků v provozech knihovny na  33,6¨pracovníka (rok 

2009-38,3 úvazku). Snížení počtu úvazků jsme museli vyřešit omezením půjčovní doby tak, aby 

se dala některá oddělení pokrýt pouze jedním úvazkem. Na hlavní budově došlo k omezení 

otevírací doby na oddělení mediatéka, dětské oddělení a studovna. Na pobočkách Kylešovice a 

Olomoucká byla také omezena půjčovní doba.  Mírný pokles registrovaných čtenářů v roce 2009 

byl i přes redukci otevírací doby zastaven. Díky analýze stavu vytíženosti půjčovních míst během 

roku 2009, zejména ve 4. čtvrtletí, jsme podnikli kroky, které zamezily dalšímu poklesu čtenářů 

a přispěly  k mírnému  zvýšení počtu registrací i přes komplikace s otevírací dobou. V roce 2010  

pokračoval nábor žáků 1. tříd v rámci akce Pasování prvňáčků. Knihovna se zapojila do 

republikových projektů na podporu dětského čtenářství:   Škola naruby, Celé Česko čte dětem. Tyto  

akce na podporu dětského čtenářství i vlastní aktivity v oblasti  KVČ mají vliv na to, že  kategorie 

dětí do 15 let patří zatím ke stabilizovaným věkovým kategoriím i přes pokles populace v této 

věkové kategorii, který se v současné době projevuje zejména ve  věkové skupině mládeže 12- 18 

let ( vyšší stupeň ZŠ  a střední škola).  

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 doby čekání  uživatelů na vyřízení rezervace. 

Situace se začíná projevovat  na  všech půjčovnách, v roce 2010 se k rizikovým faktorům připojila 

i změna půjčovní doby.  

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 rezervaci. Ve srovnání 

s rokem 2009 zaznamenala virtuální návštěvnost 100% nárůst ( v roce 2010 – 132 192 uživatelů, 
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v roce 2009 - 66 098 uživatelů). Čtenáři  začali tuto službu využívat ve větší míře díky snížení 

počtu otevíracích hodin i své lepší adaptabilitě na nové technologie.  

V roce 2010 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 - 

2005. 

 

Srovnání registrovaných čtenářů za období 2010-2009 

 

knihovna rok 2010 z toho rok 2009 z toho rozdíl 

Hlavní budova 10 542   10 275   + 267 

dospělé  6 952    6 886 + 66 

dětské  2 685   2 727 - 42 

mediatéka  473   569 -  96 

internet  322  0 + 322 

zvuková knihovna  110   93 + 17 

Kateřinky 2 438   2 379   + 59 

Kylešovice 931   949   - 18 

Olomoucká 936   908   +  28 

knihovny MLK 257   230   + 27 

celkem 15 104   14 741   + 363 

 

 

% čtenářů z počtu obyvatel: 25,4% 

% čtenářů u počtu obyvatel do 15 let: 20,5% 

Počet návštěvníků knihovny /rok : 307 294 

Fyzické návštěvy knihovny: 175 102 

z toho 

fyzické návštěvy na internetu: 17 522 

fyzické návštěvy KVČ:  9 492   

fyzické návštěvy vzdělávacích akcí: 4 301 

 

Virtuální návštěvy on-line služeb: 132 192  

z toho 

počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu: 113 331 

počet vstupů do elektronického  čtenářského konta mimo knihovnu: 16 272 

počet vstupů do elektronických databází:  2589 

 

 

2.1.1 Věkové složení uživatelů KPBO 

 

Pokud se zaměříme na věkové skupiny čtenářů,  v roce 2010 byla nejsilněji zastoupena kategorie 

čtenářů 20 – 29 let (VŠ a mladší produktivní věk)  ( 23 %) a  čtenářů do 15 let ( 20 %)  

a středoškolská mládež  od 16 – 19 let ( 13 %). Generace seniorů nad 60 let 12% je srovnatelná 

s generací 40 – 49 let (11%) .  

Kategorie uživatelů od 50 – 59 let do knihovny dochází pouze ze svého čtenářského zájmu, není 

motivována sháněním knih pro své studující děti, v této kategorii jsou zastoupeni pouze skalní 

čtenáři, pro které je potřeba čtení nezbytná. V roce 2010 narostla  kategorie uživatelů 30-39 let, 

jedná se o skupinu lidí, která se dále vzdělává , nebo navštěvuje knihovnu se svými dětmi. 
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Věkové složení čtenářů v roce 2010
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Dlouhodobé srovnání  

 

Srovnání vývoje jednotlivých  věkových kategorií  v období 2006-2010 
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rok 2006 26.9 13.5 20.69 12.9 8.55 7.1 10.36

rok 2007 23.4 15.4 22.7 12.4 9.7 6.3 10.1

rok 2008 19.4 15.3 22.9 13.2 10.5 6.54 12.16

rok 2009 20.29 14.13 19.1 17.9 10.2 6.78 11.6

rok 2010 20.34 13.19 22 14.83 10.69 6.48 12.47

do 15 let 16 -19 let 20-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let nad 60 let
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2.2. Výpůjčky  

 

V roce 2010 jsme zaznamenali mírný pokles výpůjček, který byl způsoben zkrácením výpůjční 

doby  na odděleních  na hlavní budově a na pobočkách i např. malým počtem duplikátů u žádaných 

titulů.  Pokles výpůjček ve zvukové knihovně byl způsoben změnou nosiče  dokumentů (MG 

nahrazeny CD). 

 

knihovna rok 2010 z toho rok 2009 z toho rozdíl 

Hlavní budova 323 687   327 498   - 3 811 

dospělé   242 943   237 368 +5 575 

dětské   61 441   61 616 - 175 

mediatéka   11 118   14 152 -3 034 

zvuková knihovna   8 185   14 362 -6 177 

Kateřinky 106 342   109 783   - 3 441 

Kylešovice 51 427   52 884   -1 457 

Olomoucká 42 907   43 116   -209 

knihovny MLK 10 067   11 292   -1 225 

celkem 534 430   544 573   -10 143 

 

% výpůjček N literatury pro dospělé: 28,2 % 

% výpůjček N literatury pro děti do 15 let: 19,7% 

Počet  výpůjček časopisů: 99 678 sv. 

Výpůjčky na 1 registrovaného čtenáře: 35,4 sv. 

Výpůjčky na 1 obyvatele: 9 sv. 

% obnovy KF na 1 obyvatele: 6,8% 

 

 

2.3   Vzdělávací a kulturně výchovná  činnost 

 

Knihovna P.B. dlouhodobě spolupracuje 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.  Dále  spolupracujeme s organizacemi pro zrakově postižené 

občany např. Kafira, Lorm, ZŠ Havlíčkova a s Knihovnou a tiskárnou Karla Emanuela Macana. 

Pravidelně spolupracujeme s hnutím Brontosaurus – tradiční výstava Ekofór, s hnutím Areka, 

Natura a dalšími organizacemi. Spolupodílíme se na akcích města - festival Další břehy, Bezručova 

Opava a Den opavských dětí. 

 

Koordinátorem KVČ je oddělení pro děti a mládež na hlavní budově, které kooperuje s pracovníky 

na pobočkách Kateřinky, Kylešovice a oddělením regionálních služeb. 

KVČ je mezi mateřskými, základními školami i školními družinami oblíbená. Oddělení pro děti 

a mládež se snaží vyjít vstříc všem učitelům základních škol v požadavcích na hodinu, den i téma 

besedy. Každý druhý měsíc jsou připravovány nové  besedy zaměřené na jinou věkovou skupinu 

dětí.  

Pro školní družiny jsou připravována i zábavná odpoledne plná her, soutěží a hádanek. Tato  jsou 

přizpůsobena provozním hodinám školní družiny. 

Pro děti 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. Oddělení dlouhodobě spolupracuje se Základní pomocnou a speciální 

školou v Opavě, pro jejichž žáky připravuje besedy a akce. Velké oblibě se těší i tématické dny 

v knihovně: Mikulášská nadílka, Haloweem a další. Oddělení je otevřeno i potřebám školských 

zařízení mimo Opavu, které návštěvu oddělení často spojují s návštěvou jiných zařízení města. 
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Oddělení se zapojilo do mezinárodního, polsko českého projektu Meandry umění, připravovalo 

a zajišťovalo program za českou stranu a koordinuje účast knihovny v republikových a regionálních 

projektech. 

 

2.3.1  Přehled nejvýznamnějších akcí 

Knihovna se v roce 2010 zapojila  do těchto celorepublikových nebo krajských projektů:  

Jeden svět: Škola naruby  - ve spolupráci s KLUBKem se knihovna zapojila do projektu 

na podporu dětského čtenářství.  

Týden knihoven: do tradičního Týdne knihoven se aktivně zapojila hlavní budova a  pobočka 

Opava Kateřinky, kde proběhl týden plný soutěží a zajímavých akcí, o akci jsme informovali 

v opavském tisku a na webu knihovny. 

Noc s Andersenem:   

proběhla tradičně na hlavní budově, spojená s návštěvou loutkového divadla a mini ZOO, pro děti 

byl připraven zajímavý program. Podruhé  jsme uspořádali  druhou Noc s Andersenem pro děti, 

žáky ze ZVaPŠ Opava se speciálním programem. 
 

Březen měsíc knihoven: SKIP: 

akce na podporu dětského čtenářství. 

 

KVČ pro zahraniční: 

v letošním roce jsme realizovali dlouhodobý projekt Meandry umění v polsko-českém pohraničí 

s partnerskou knihovnou v Ratiboři, cílem projektu bylo poznat oblasti umění v oborech hudba, 

poezie, literatura, historie. Akce probíhaly střídavě v Opavě a v Ratiboři, knihovna organizačně 

zajišťovala českou část. Projekt byl zaměřen na všechny věkové kategorie uživatelů.  

 

 

Další akce opavské knihovny a jejich poboček v roce 2010 ( výběrově): 

 

Čarodějnice na dětském oddělení – den plný kouzel 

Dětský den na oddělení a pobočkách knihovny 

Dětský den ve spolupráci s Magistrátem města Opavy 

Velikonoce v Kateřinkách 

Halloween na pobočce v Kateřinkách  

Mikulášská nadílka 

akce pro školy v rámci „Týdne čtení“ – „Týden knihoven“  

spolupráce s Mateřským centrem  „Neškola“ v Opavě 

návštěva klientů Charity 

Malované středy 

 

Besedy s osobnostmi: 

historik  p. Gregorz Wawoczny 

spisovatel  Vlastimil  Vondruška 

cestovatel  Jiří  Mára 
spisovatelka Eva Tvrdá 

ilustrátor Adolf Dudek 

Zuzana Pospíšilová – autorka knih pro děti  

Lenka Rožnovská – autorka knih pro děti  

Karla Klusoňová -  přednáška  Mikuláš Opavský, Karel IV. 

 

Dlouhodobé soutěže: 

Chrámy a osobnosti Opavska (leden – květen) 

Nejkrásnější pověst a legenda (červenec-srpen) 

František Hrubín aneb Tisíc a jedna noc (září-prosinec) 
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Básně pro dětskou jízdenku 

Kdo to stůně 

Literární soutěž o cenu primátora města 

Dějiny v památkách Ratiboře a Opavy (foto) 

Naši domácí mazlíčci aneb pejsci a kočičky – prázdninová soutěž 

 

Dlouhodobé projekty: 

ZŠ B. Němcové: „Země EU“ – Francie (květen-červen) 

ZVaPŠ Opava: Zimní dopoledne (leden), Dopoledne plné zvířátek (říjen)  

„Meandry umění v polsko-českém pohraničí“- společné akce s polskou knihovnou (celoroční)* 

„Celé Česko čte dětem“(celoroční) 

„Škola naruby“(celoroční) 

„Kniha pro prvňáčka“ (září – červen) 

V roce 2010 pracoval na pobočce v Opavě Kateřinkách  Klub maminek a Klub seniorů, jejichž 

členové se zúčastnili pořadů organizovaných knihovnou. Dětské oddělení úspěšně rozvíjí spolupráci 

se ZVa PŠ a Charitou Opava.   

Výstavy probíhají na hlavní budově a všech městských pobočkách, výstavní činnost je publikována 

na webu knihovny:  

Opava – Hlavní budova: 

- Až na vrcholy hor – Kamil Bortel 

- Jak jsem potkal Jaka - putovní výstava – Blueland 

- Požární ochrana očima dětí – Hasičský sbor Opava 

- Já mám koně, vraný koně – Bořek Frýba 

- výstava dětských prací – dětské oddělení KPB Opava 

- Dny umění nevidomých na Moravě – SONS Opava 

- 10. výročí založení Opavského zastupitelstva dětí a mládeže  – Areka 

- Zaniklý svět - Výbor pro odškodnění romského holocaustu  

- Necháme to tak? – občanské sdružení Za Opavu 

- výstava výtvarné a fotografické soutěže „Dějiny v architektuře/památkách Raciborza 

a Opavy”- KPB Opava a knihovna Raciborz 

 

 

Pobočka  Kateřinky 

 

V uplynulém roce se činnost pobočky soustředila především na upevnění spolupráce se základními 

školami. Podařilo se navazovat kontakty s pedagogy ze škol mimo Opavu (Hněvošice, Oldřišov, 

Velké Hoštice, Štítina). Svou pozornost pracovnice zaměřily také na mateřské školy. Pobočku 

pravidelně navštěvují děti z MŠ Pekařská, Šrámkova, E. Beneše, nově přibyly MŠ Olomoucká 

a Slavkov. Knihovnice pružně reagují na přání pedagogů a zařazují do nabídky besed nová témata 

připravená dle jejich požadavků. Spolupráce s pedagogy nižšího stupně ZŠ je na velmi dobré 

úrovni. Méně úspěšně jsou  navazovány kontakty s pedagogy vyšších tříd. Besedy pro žáky vyššího 

stupně ZŠ zaměřujeme především na současnou četbu pro děti a mládež, oblíbené jsou knihy 

s historickou či zeměpisnou tematikou. S velkým ohlasem se setkaly besedy se spisovateli 

V. Vondruškou, L. Rožnovskou  a Z. Pospíšilovou.   

Stále větší oblibu si získává Klub maminek, který ve své činnosti pokračoval i v roce 2010.    

Prostor na naší pobočce dáváme i seniorům, pro které pobočka připravuje tematické pořady 

a programy. Mezi velmi úspěšné patří organizace literárního večera Nad červenou knihovnou 

s červeným vínem nebo  „Velikonoce trochu jinak“.  
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Pobočka Kylešovice 

 

Pobočka připravuje KVČ pro MŠ, ZŠ a školní družiny v této městské části. Aktivně se zapojuje do 

všech soutěží a aktivit knihovny. V prostorách knihovny  se pravidelně pořádají fotografické 

výstavy, které se těší velkému zájmu návštěvníků knihovny.  
 

Fotografické výstavy: 

Milan Mainuš: Naše fauna zblízka 

Ondřej Vlček : Rok ve fotografii 

Milan Mainuš: Krajina 2010 

Jiří Novák: Reportáž z podzimních aktivit 

 

 

Pobočka Olomoucká 

 

Prostorové podmínky nedovolují knihovně rozsáhlé aktivity v oblasti KVČ. Knihovna se zapojuje 

do soutěží a projektů celé knihovny. KVČ je omezeno na návštěvy malých skupin  žáků ZŠ při PL 

Opava. Větší kolektivy dětí z MŠ a ZŠ musí navštěvovat oddělení pro děti a mládež, neboť 

prostorové podmínky pobočky jsou velmi špatné. 

 

 

2.3.2 Granty na podporu dětského čtenářství 

 

Z dotačního titulu Kniha 21. století knihovna  získala 27 000 Kč.  Z těchto projektů byly hrazeny 

kulturně výchovné aktivity a nákup zvukových knih (viz. zvuková knihovna).  

 

Nebuďte na ulici, aneb, do knihovny za zábavou i poučením 
 

Finanční prostředky byly v souladu s projektem využity na materiálové náklady – nákup pomůcek 

pro výtvarné dílny: Malované středy, Velikonoce ( Klub seniorů), výtvarný workshop s Alenou 

Zupkovou,  prázdninové programy pro děti, Halloween v knihovně,  výtvarné aktivity v rámci 

Klubu maminek. Další prostředky z projektu i z naší spoluúčasti byly určeny na  odměny pro 

soutěžící (soutěž Opavské chrámy a osobnosti, 1000 a jedna noc Františka Hrubína). Z naší 

spoluúčasti bylo hrazeno lektorné a besedné za realizované workshopy a akce pro veřejnost: 

s herečkou Hanou Vaňkovou, beseda s autorkami Rožnovskou a Pospíšilovou (akce v rámci Týdne 

knihoven).  

Vzhledem k omezeným prostředkům dotace jsme se pro další akce spojili s dramaturgem města 

a uspořádali např. besedy  a akce se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, horolezcem Kamilem 

Bortelem,  fotografem Daliborem Gregorem, Boříkem Frýbou, Vlastimilem Kočvarou.  

Akce plánované v rámci projektu jsou součástí plánu činnosti KPBO a proběhly na těchto 

pracovištích: hlavní budova a pobočky KPBO Kateřinky, Kylešovice a  Opava Komárov. 

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.  

 

Máme společné hranice, společnou historii, jen trochu jiný jazyk 

 

V projektu  Máme společné hranice, společnou historii, jen trochu jiný jazyk jsme se zabývali 

popularizací polské a české  kultury  formou výstav, besed a přednášek  o naší společné historii. 

Z prostředků dotace byly nakoupeny knihy v polštině a odměny pro soutěžící česko polské soutěže 

Památky Opavy a Ratiboře. Často jsou tedy našim čtenářům k dispozici knihy v polštině, než jsou 

přeloženy do češtiny. Knihy získáváme i formou výměny s polskou knihovnou (cca 40 titulů ročně). 

http://www.okpb.cz/
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V letošním roce se naši  a polští nejlepší  dětští čtenáři zúčastnili společného česko polského 

projektu „Meandry umění“. V rámci tohoto projektu proběhly také besedy hrazené z naší 

spoluúčasti. 

Prostředky na projekt byly vynaloženy  efektivně a hospodárně,  kulturně výchovné akce v rámci 

projektu  splnily svůj účel. 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.  

 

 

 

 

2.4  Další služby knihovny 

 

V této části se budeme věnovat službám specializovaných pracovišť knihovny. 

 

2.4.1  Multimediální studovna a  veřejný přístup na 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. 

Servisní zásahy jsme v roce  2010 prováděli přímo na knihovně  klasicky na místě. U některých 

knihoven využívajících AKIS Clavius provádíme jednodušší servisní zásahy prostřednictvím 

vzdáleného přístupu, což nám umožní identifikovat závažnost problému, pokud bylo možné, ihned 

jej odstranit nebo vyjet na místo.  U 23 MK Clavius REKS se upgrady řeší  centrálně upgrade 

Clavius SQL v Opavě.  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 2010 bylo upraveno cca 7000 záznamů. Analýza chyb  

v katalogizaci Clavius  REKS  posloužila  jako podklad pro individuální školení knihovníků v rámci 

metodických návštěv i podzimní školení dobrovolných knihovníků. 
 
Další údržba dat v databázi Clavius REKS pro 23 knihoven Clavius REKS: 

harmonizace záhlaví, 

titulování identických dat, 

odstraňování duplicit, 

údržba slovníků. 

 

 

2.4.2 Studovna  

 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS):  

kromě studovny na hlavní budově je realizována také v pobočce Kateřinky. V roce 2010 studovna 

zaslala jiným českým knihovnám 355 dokumentů. Našim uživatelům jsme zprostředkovali 556 

MVS požadavků na dokumenty nebo kopie článků z archivovaných periodik z jiných knihoven,  

realizovali jsme také  6 MMVS ze zahraničních knihoven.  
 

http://www.okpb.cz/
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Granty a projekty – přístup k dokumentografickým informacím:  
knihovna je zapojena do dlouhodobých projektů. V rámci sdružení SKAT zasílá pravidelně své 

katalogizační záznamy  na server sdružení SKAT do Tábora a dává je k dispozici ostatním členům 

sdružení. Záznamy se také stávají součástí známého českého souborného katalogu SKAT, 

do kterého knihovna přispívá záznamy naučných knih a zpracovanými články z novin a časopisů.  

Knihovna má zajištěn přístup k různým elektronickým zdrojům a databázím. Mnohé jsou volně 

a jednoduše přístupné přes prolink  v našich záznamech. V online katalozích velkých českých 

odborných a vědeckých knihoven, českých souborných katalozích a v databázi Česká národní 

bibliografie mohou uživatelé KPBO zdarma vyhledávat ve studovně v hlavní budově.  

Česká mediální databáze firmy Anopress a vybrané báze České tiskové kanceláře (Biografie, 

Země světa, Česká republika) jsou k dispozici registrovaným uživatelům rovněž ve studovně. 

Elektronická mediální databáze fy Anopress obsahuje plná znění článků z celostátních 

i regionálních novin a týdeníků a některých odborných a populárních časopisů a také přepisy 

zpravodajských televizních a rozhlasových pořadů. Báze ČTK obsahují životopisné údaje 

o českých i světových osobnostech, aktuální informace o zemích a státech světa, včetně Česka. 

Přístup k databázím je ze dvou třetin hrazen grantem. V roce 2010 bylo v rámci vyhledávání 

v databázi zadáno 269 dotazů a zobrazeno 223 článků a zpráv.  

Dalším elektronickým fulltextovým informačním zdrojem přístupným uživatelům KPBO 

ve studovně je program Zákony ČR online. Čtenářům nabízí úplná aktuální i historická znění 

zákonů a právních norem vydaných ve Sbírce zákonů ČR od roku 1945 do současnosti. 

KPBO elektronické zdroje informací také vytváří. Jedním z nich je regionální databáze osobností 

Opavska, která obsahuje 286 záznamů. V roce 2010 byly vloženy 3 nové záznamy osobností 

a 8 záznamů opraveno a doplněno o nové údaje. Báze zahrnuje osoby, které se na Opavsku 

narodily, zemřely, nebo zde působily, nebo jsou s Opavskem významně spjaty. Elektronická forma 

databáze umožňuje rychlé vyhledávání osobností podle různých hledisek a jejich kombinací. Základ 

databáze je již vytvořen a průběžně se doplňuje o nové záznamy osobností.  

Analytické zpracování dokumentů zahrnuje také oblast vytváření souběžné výběrové regionální 

bibliografie Opavska. Denně se zpracovávají záznamy článků z regionálních novin a časopisů 

a případně i z dalších seriálů. Bibliografie je výběrová, neobsahuje všechny články týkající 

se Opavska. Zpracovávají se vybrané články, které vyšly v Opavském a hlučínském deníku, 

Regionu – opavském a hlučínském, Hlásce, Regionu Opavsko, Vlastivědných listech. V roce 2010 

bylo zpracováno 960 záznamů článků o našem regionu. Lze je vyhledávat podle formálních znaků 

a díky popisu podle klíčových slov a znaků Mezinárodního desetinného třídění, rovněž podle jejich 

obsahu nebo vzájemných kombinací selekčních údajů. Celkem bylo v rámci analytického 

zpracování zkatalogizováno 2 019 článků. 

Dále jsou návštěvníkům našich stránek k dispozici autorské medailony a archiv Československé 

obce legionářské Obrana kraje Opavského.  
 

 

Další činnosti studovny:  

ve studovně se také začátkem roku zpracovávají seznamy časopisů, přesněji abecední seznam 

časopisů, které v daném kalendářním roce odebírá oddělení pro dospělé v hlavní budově 

a studovna. Seznamy jsou pak v tištěné formě v těchto odděleních zpřístupněny čtenářům 

a na webových stránkách studovny jsou uživatelům k dispozici také v elektronické podobě.  

Od roku 2008 se KPBO zapojila do služby Ptejte se knihovny. Dotazy obdržené e-mailem 

zodpovídá pracovnice studovny. V roce 2010 bylo v jejím rámci zodpovězeno 6 dotazů.  

V roce 2010 pracovnice studovny také zkatalogizovala 22 záznamů nových brožur, a označila 85 

brožur a knih. 

 

Kulturně výchovná činnost: 

studovna seznamuje naše uživatele i širokou veřejnost se svou činností a fondy. Knihovnické lekce 

informují o provozu  studovny, knihovních fondech, dostupnosti materiálů a knižní kultuře (písmo, 

knihtisk, faksimile). Jsou připravovány hlavně pro základní a střední školy, ale jsou dostupné i širší 

veřejnosti. V roce 2010 proběhlo 15 takovýchto knihovnických lekcí, kterých se zúčastnilo 173 lidí. 
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2.4.3 Služby hendikepovaným uživatelům - Zvuková knihovna 
                 

             V roce 2010  jsme zaregistrovali 109 uživatelů, z toho 107 individuálních uživatelů 

a 2 kolektivní uživatele. V roce 2010 bylo zakoupeno  78 titulů ve formátu MP3 ( produkce KTN, 

Audiostory, Český rozhlas a další).  Distribuce starších zvukových knih probíhá již omezeně 

v krabicích - fond na MG, které jsou označeny dvojím způsobem, pro snadnější obsluhu samotných 

hendikepovaných uživatelů i jejich vidoucích rodinných příslušníků. Zvukové knihy dříve 

zakoupené v KTN  a uložené na MG páskách postupně nahrazujeme formátem MP3.  V letošním 

roce je fond ZK doplňován pouze ve formátech MP3 z KTN a z produkcí  různých nakladatelství 

titulů na CD. Na požádání jsou uživatelům vytištěny pokyny, provozní řád Zvukové knihovny, 

informační letáky i seznamy novinek v Braillu, nebo jsou informace zasílány elektronickou poštou. 

Zvukovou knihovnu tvoří 6 314 svazků zvukových knih a 132 knih v Braillu. V loňském roce 

obdržela zvuková knihovna grant na nákup zvukových knih. Prostředky na projekt  ve výši 7 000 

Kč byly vynaloženy  efektivně a hospodárně. O naši službu je trvalý zájem, věříme, že díky 

propagaci služeb Zvukové knihovny získáme další zájemce i v menších obcích okresu Opava. 

 

2.4.4  Práce v  projektech knihovny 

 

Projekt Knižní obálka: 

projekt s tímto názvem je zaměřen na vkládání obálek u nových i starších titulů knih. Za rok 2010 

bylo v KPB Opava retrospektivně zpracováno 2023 titulů. Z naučné literatury  se konkrétně jednalo 

o literaturu z oborů: lékařství, geografie, dějiny a biografické studie. Z beletrie byly zpracovány 

dobrodružné a kriminální romány. V dětské literatuře byly v roce 2010 upřednostněny  dívčí 

romány. 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. V roce 

2010 se této činnosti aktivně věnovalo 5 knihovnic. Celkově má KPB v Opavě zpracováno 14 610 

titulů. 

 

Propojení záznamů s plnými texty:  

Knihovna Petra Bezruče doplňuje své záznamy odkazy na plné texty, jedná se o odebíraná 

periodika, kde je nastaven link na aktuální číslo, u většiny on-line zdrojů je k dispozici i archiv. 

Umožňujeme tak našim uživatelům, aby se dostali k aktuálním článkům, pokud se na ně nedostane 

klasické číslo časopisu v knihovně. V roce 2010 jsme pokračovali v projektu  Městské knihovny 

v Praze, která začala zpracovávat texty děl autorů, na která se již uvolnila autorská práva. Naše 

záznamy jsou vybaveny speciální ikonkou a linkem na web Městské knihovny v Praze, jedná 

se zejména o povinnou četbu, takže odpadá problém, pokud se na uživatele nedostane tištěný 

výtisk. Naše záznamy sdílí i 23 neprofesionálních knihoven, takže i uživatelé těchto malých 

knihoven se dostanou  on-line k plnému textu.  

  Karel Hynek Mácha – online  

Naše záznamy byly  v roce 2010 opatřeny odkazy na téměř kompletní dílo Karla Hynka Máchy 

on-line, čtenářům jsou k dispozici odkazy na méně známé první Máchovy básně.  

 

Projekt - Soubor autorit:  

do databáze národních autorit bylo zasláno 42 nových záznamů autorit a 10 oprav autoritních 

záznamů. Aktivity pracovní skupiny byly v roce 2010 zaměřeny na harmonizaci záhlaví 

připojených záznamů z regionu ( knihovny REKS).  
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Projekt - Souborný katalog:  

v roce 2010 zasílala KPBO pravidelně své záznamy do Souborného katalogu ČR. Celkem bylo 

zasláno 4 627 záznamů titulů za rok 2010, z nichž bylo 694 jedinečných. Do SK ČR posíláme 

vybrané záznamy  titulů, které jsme schopni poskytnout ostatním knihovnám v rámci MVS. 

Záznamy zasíláme 1x za týden automaticky pomocí OAI protokolu. 

 

 

2.5 Ediční činnost 
 

Knihovna publikuje na svých webových stránkách, v regionálním tisku a obecních zpravodajích a 

také  v knihovnických časopisech. 

 

3x ročně vyšel elektronický občasník knihoven okresu Opava OKOO. 
 

V rámci česko-polského projektu Meandry umění se knihovna podílela na překladech  a redakčních 

úpravách veškerých tiskových materiálů spojených s projektem. 

 

Články a přednášková a školící činnost: 

V časopisu Čtenář vyšel článek systémového administrátora M. Bednaříka o novém katalogu 

knihovny.  
 BEDNAŘÍK, Miloš. Od „klasického“ k OPAC 2.0. Čtenář [online]. 2010, roč. 26, č.10  [cit.2011-02-02]. Dostupné z: 

<http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/jak-na-to-od-„klasickeho“-katalogu-k-opac-2-0-75-735.htm>. 

 

Přednášky na konferencích, seminářích a školeních:  

přednáška Perspektivy webového katalogu Carmen 2.0  - prezentace nového webového katalogu 

pro knihovníky MS a Olomouckého kraje na regionální poradě v Ostravě. 

 

 

V roce 2010 byly průběžně vydávány: 

seznamy zvukových knih, 

seznamy novinek, 

materiály byly vytištěny v černotisku i v Braillově písmu. 

 

Materiály ke KVČ: 

Astrid Lindgrenová 

Čarodějnice a skřítci našich luk, lesů a domovů 

Naše a světové pohádky 

Národní divadlo 

Svět dětí 

Twilight sága - Stephenie Meyer 

„Poznáváme náš kraj“ 

„Příroda a my“ 

„František Hrubín“ 
5 scénářů pohádek pro děti z Klubu maminek 

 

 

 

 

2.6 Vzdělávání pracovníků 

 

Vzdělávání pracovníků  KPBO probíhalo v rámci organizace vlastními odbornými pracovníky nebo 

experty z jiných organizací. Knihovna se zapojila do republikového projektu Unie 

zaměstnavatelských svazů a její pracovníci prošli bezplatnými vzdělávacími semináři.  

 

 

http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/jak-na-to-od-„klasickeho“-katalogu-k-opac-2-0-75-735.htm
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Knihovna Petra Bezruče:  

workshop – estetická výchova v knihovnách, enkaustika, využití techniky  – pro pracovníky  

knihoven regionu - 12 účastníků 

školení Clavius REKS – Katalogizace KF a výpůjční protokol v prostředí CLAVius REKS – pro 

pracovníky neprofesionálních knihoven – 4 účastníci  

školení Web 2.0 Carmen – Práce s novým webovým katalogem OPAC 2.0 - pro pracovníky KPBO 

– 20 účastníků 

školení Clavius REKS – katalogizace KF a výpůjční protokol – pro pracovníky neprofesionálních 

knihoven – 6 účastníků  

E. Tvrdá: Okna do pokoje – beseda s regionální autorkou – pro pracovníky knihoven regionu a 

veřejnost – 39 (15) účastníků  

J. Mára: Japonskem s otevřenou pusou  - beseda s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou – pro 

pracovníky knihoven regionu a veřejnost – 95 (15) účastníků  

školení Clavius – novinky v katalogizaci KF a ve výpůjčním protokolu, webový katalog – pro 

pracovníky profesionálních knihoven – 40 účastníků  

         

Účast pracovníků knihovny  na celostátních vzdělávacích  akcích SKIP a dalších organizací: 

SKIP 

Lipník nad Bečvou – jarní setkání Klubka  

Třinec – podzimní setkání Klubka  

 

V rámci projektu UZS se uskutečnila tato školení : 

Ostrava – seminář Projektový management v kultuře – 2 účastníci 

Ostrava – seminář Marketingové dovednosti pro pracovníky v kultuře – 2 účastníci 

 

Pracovníci KPBO prošli školením u  těchto organizací :  

Opava – školení k daním – 1 účastník 

Opava – školení k účetnictví – 1 účastník 

Třebíč – seminář Zvukové knihy v roce 2010  - Městská knihovna Třebíč a KTN Praha – 

 4 účastníci 

Ostrava  MSVK– seminář Vývoj amerických etnických literatur – 4 účastníci 

Ústí n/Labem – akce pořádaná firmou Lanius, setkání servisních bodů - 2 účastníci 

Ostrava MSVK– seminář Správná kniha ve správnou chvíli – 4 účastníci 

Ostrava  MSVK– seminář Správná kniha ve správnou chvíli – 3 účastníci  

Ostrava – školení k účetnictví – 1 účastník  

Trojanovice - seminář DATA Technology day – 1 účastník 

Ostrava MSVK – seminář Jednání se specifickými skupinami uživatelů - 1 účastník  

Náchod – akce pořádaná firmou Lanius - setkání servisních bodů - 2 účastníci 

Havířov – seminář Mediální výchova  ( MSVK) – 3 účastníci 

 

 

2.7 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 2010. 

 

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. 
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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 2010 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 následné kontrole prováděné po vyúčtování operací se zaměřujeme u vybraného vzorku 

finančních operací zejména na to, zda údaje jsou v souladu s právními předpisy, schválenými 

rozpočty, programy, granty, uzavřenými smlouvami, zda splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti 

a efektivnosti. Tato  kritéria jsou pro nás prioritní, opět zejména při nákupu knihovních fondů 

a spotřebního materiálu nutného pro zajištění naší činnosti. 

 

V roce 2010 neproběhly v KPBO žádné vnější kontroly: 

                                                                                                                          

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. 

 

 

2.8 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. 

 
  

2.9 Spolupráce s dalšími subjekty, zahraniční spolupráce 
 

 

Spolupráce se Slezskou univerzitou:  

v roce 2010 se na pracovištích knihovny vystřídalo 18 studentů ze Slezské univerzity na odborné 

praxi. Kromě spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě, s Ústavem bohemistiky a knihovnictví, 

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.  

        

Česko polská spolupráce: 

v roce 2010 opavská knihovna realizovala společný česko-polský projekt „Meandry umění 

v českopolském pohraničí“ , ve kterém se seznámili opavští a polští čtenáři a knihovníci s poezií, 
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literaturou, památkami, hudbou a architekturou na obou stranách hranice. Jednalo se o tyto 

okruhy: 

Setkání s architekturou a památkami 

V rámci této akce se uskutečnily dvě vlastivědné vycházky po pamětihodnostech Opavy 

a Ratiboře. 

Setkání s literaturou 

V Opavě proběhla literární dílna s polským historikem a publicistou Gregorzem Wawocznym , 

autorem publikace Ratiboř ve faktech a pověstech. 

V Ratiboři  literární dílna s pedagožkou a publicistkou Šárkou Bělastovou . Autorka publikací 

Z historie města Opavy, Zvykoslovný rok na Opavsku, spoluautorka česko-polské publikace 

Společné ratibořsko-opavské dědictví předvedla polským a českým žákům multimediální 

prezentaci. 

V listopadu se konalo v Opavě  setkání s literárním sdružením Horizont – spolek polských  

básníků, které bylo spojeno s Polským dnem. 

 

Setkání s historií 

V Opavě byla připravena pro polské i české účastníky  prohlídka muzejní expozice Slezského 

zemského muzea, obdobnou prohlídku zajistila i polská strana v Ratiboři.  

 

Setkání s hudbou 

V Ratiboři se uskutečnil koncert  opavské skupiny CAMARA, která čerpá z rytmů  kmene 

Mandeng  ze západní Afriky, akce byla spojena s Českým dnem.  

V listopadu se konalo setkání s fanklubem  Jaromíra Nohavici v Ratiboři. Celý projekt byl 

uzavřen koncertem polského folkového zpěváka Michala Lanuszki v prosinci v ratibořské 

knihovně.  

 

Výstavy: 

Září/ Ratiboř  - Listopad / Opava- Výstava vítězných prací fotografické a výtvarné soutěže 

„Dějiny v architektuře/památkách Raciborza a Opavy”, která byla spojena s Polským dnem.  
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3  Knihovní fondy 

 

 

3.1 Doplňování 

 

Přírůstek  za rok 2010 byl  12 028  knihovních jednotek,  z toho 11 526  knih, 502 ostatních 

dokumentů. 

 

Knihovna má celkem 249 233 knihovních jednotek, z toho 235 590 knih. 

 

Složení knihovních fondů: 

Naučná literatura   82 830 

Krásná literatura 152 760 

Zvukové dokumenty 11 119 

Zvukově obrazové dokumenty 1 086 

Elektronické dokumenty 1 356 

Mapy 82 

 

 

Tématické složení  přírůstku knih: 

 

Naučná literatura pro dospělé 1 803 

Krásná literatura pro dospělé 6 130 

Naučná literatura pro děti 518 

Krásná literatura pro děti 3 075  

Celkem 11 526 
 

Složení přírůstku ostatních dokumentů: 

 

Zvukové dokumenty: 279 

Zvukově obrazové dokumenty: 149 

Elektronické dokumenty 68  

Mapy 6  

Celkem      502 

 

 

 

2.  Knihovní fondy dodané za r.2010 na jednotlivé knihovny – druh dokumentu knihy: 

 

Knihovna 
Soubory 

2010 

Svazky 

2010 

Svazky 

2009 
Rozdíl Časopisy 

Dospělé od. 41 2 111 2 410 - 299 111 650* 

Dětské od. 36   946 1 067        - 121   18 433 

Olomoucká 31 1 177 1 200 -  23   19 168 

Kylešovice 30 1 320 1 439        - 119   18 514 

Kateřinky 35 1 813 1 782 +  31   43 196 

Stř. Opava  6             51      31        +  20     6488 

Služ. knih.  8               8      14        -     6 * 

Region 23  3 532 3 283        + 249    

celkem        210 10 958     11 226        -  268 217 449 

 

* v částce jsou uvedeny i časopisy služební knihovny 
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ÚDZF v r.2010 nakupoval i zpracovával knihy pro Budišov, Háj, Kozmice, Mokré Lazce, 

Chlebičov, Sudice a Štítinu.  Pro tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 834 svazků ve 32 

souborech. 
 

 

         

                                  

              

3. Jednotlivé knihovny dostaly knihy za Kč: 

 

 Dospělé oddělení 364 441,- 

 Dětské oddělení 134 177,- 

 Olomoucká 199 702,- 

 Kateřinky 292 005,- 

 Kylešovice 224 005,- 

 Stř.Opava 3 190,- 

                                                  

 

 

Průměrná cena knihy byla 195  Kč.  

 

 

4. Pro potřeby doplňování je veden adresář nakladatelství, distribučních agentur 

    a internetových obchodů. 

     

5. Kromě běžných nákupů získala knihovna  knihy prostřednictvím darů – 441 svazků   

    (čtenáři, ministerstvo kultury, nakl. Perplex, knihovna Ratiboř, Magistrát Města Opavy,   

    Grant Knihovna 21. století, autoři, nadace atd.). 

 

 6. Bylo nakoupeno  502 ostatních dokumentů.    

 

 

 

 

 

 

3.2. Zpracování 

 

 

               

1. Bylo zpracováno, adjustováno a zapsáno a na knihovny rozesláno 11 792 svazků  

    (v r. 2009 -12 139 sv.). 

 

2.  Zkatalogizováno bylo 3 619 titulů  beletrie i naučné literatury ( v r.2009  3 520 titulů). 

 

            

 

3.3 Ochrana knihovního fondu 

                   

1. Na všech pracovištích bylo  obaleno 34 120 svazků, označeno 27 173 sv. a opraveno 4423 

svazků. Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V ÚDZF v r. 2010 označeno a 

obaleno 834 knih. 

 

2. Jednoduchá knihovnická vazba byla provedena u 2 425 knih. 
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3. Probíhaly dílčí revize KF na jednotlivých odděleních.  

 

4. Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno  2 728  knihovních jednotek, 

z toho 2 296 knih. 

                             

5. V ÚDZF se pravidelně prováděla údržba slovníku autorit a klíčových slov. Bylo zpracováno 

165 návrhů autoritních záznamů. Pracovnice ÚDZF se stala koordinátorkou tvorby autoritních 

záznamů v NK ČR za KPBO. 

 

6. Po celý rok v ÚDZF probíhala odborná praxe studentů SU Opava , celkem 7 studentů. 

 

7. Bylo vytvořeno 3 361 náhledů obálek a anotací u nových knih. 
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4. Kulturní zařízení minoritský klášter 

 

 

Knihovna spravuje objekt Kulturní zařízení minoritský klášter.  

Počet návštěvníků: 34 500 

Počet akcí v roce 2010: 152  

z toho: 

kulturní pořady 80 

počet návštěvníků 20 280 

akce společenského významu 72 

počet návštěvníků 14 220 

 

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 6x 

porady, přednášky, semináře, slavnostní shromáždění, konference 13x 

koncerty, vernisáže, festivaly Bezručova Opava, Další břehy 

(počet jednotlivých pořadů) 27x 

Slezská univerzita v Opavě na základě Smlouvy o spolupráci  

mezi MMO a SU z roku 2005 o bezplatném využití prostor 3 x 

Od  března přestala platit Smlouva o spolupráci SMO s SU, za úplatu byly provedeno 7 akcí  

(promoce). 

Sál využilo 3x bezplatně Slezské divadlo, které v roce 2010 procházelo rozsáhlou rekonstrukcí 

prostor. 

V tomto výčtu jsou zahrnuty i akce, na kterých se MMO podílel jako spolupořadatel. 

 

Od 1. 7. 2010 využívá prostory zimního refektáře k ekologické výchově NATURA Opava – Czech 

republic zastoupená RNDr. Milanem Kubačkou na základě Smlouvy o využití nebytových prostor 

mezi výše uvedeným a KPBO. 

Služby v bufetu jsou zajišťovány v době konání akcí dodavatelsky na základě požadavku 

pořadatele. 

4.1 Provoz KZMK 

 

Provozní doba pro styk z 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 
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kontrolu objektu před i po ukončení pořádaných akcí 

dbá na dodržování bezpečnostních předpisů  

Obslužný personál zajišťuje: 

  přípravu sálu dle požadavků pronajímatele 

 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  

službu ve vstupním prostoru do budovy u stolu informátora 

dozor u výstav v gotické síni 

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 

Obsluhu plynové kotelny zabezpečoval pracovník KPBO pan Fuss. Drobnou údržbu prováděl 

pracovník KZMK, odborné práce byly řešeny dodavatelsky ( čištění okapů, oprava hřebenu 

střechy). 

  

Ostraha objektu: 

Ostraha objektu je zajištěna EZS s výstupem na PCO SEYS Security s.r.o. Opava. Byla provedena 

revize zařízení firmou Ing. Ulitzky. 

 

Bezpečnost a ochrana práce: 

Pořadatelé jsou před konáním akce 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 plynových 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. Informace o výstavách byly vystaveny na 

webu knihovny. 
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4.2   Náklady a výnosy  Kulturního zařízení minorit v Opavě v roce 2010 

 

Název skuteč. 2009 skuteč. 2010 rozpočet 2010 % plnění 

NÁKLADY :         

kancelářské potřeby 2067.00 578.00 1000.00 58% 

čistící prostředky 4938.00 1203.00 8000.00 15% 

prostředky na údržbu 386.00 1025.00 2000.00 51% 

PHM (benzín do sekaček) 520.00 1294.00 0.00 0% 

ostatní materiál na provoz 3480.00 4861.00 6000.00 81% 

Spotřeba materiálu celkem : 11391.00 8961.00 17000.00 53% 

spotřeba elektrické energie 102299.00 88193.00 103000.00 86% 

spotřeba vodného, stočného, dešťová voda 42124.50 30834.00 40000.00 77% 

spotřeba plynu 283076.60 257948.00 280000.00 92% 

Spotřeba energií celkem : 427500.10 376975.00 423000.00 89% 

Opravy a údržba : 7358.00 35686.00 10000.00 357% 

Cestovné 0.00 0.00 0.00 0% 

poplatky spojů (telefony) 9506.50 9187.00 10000.00 92% 

ostraha objektu 22848.00 21060.00 22000.00 104% 

ostatní služby 47634.50 45308.00 50000.00 91% 

Služby celkem : 79989.00 75555.00 82000.00 92% 

mzdové náklady 549606.00 425802.00 400000.00 106% 

OON 0.00 0.00 0.00 0% 

Mzdové náklady celkem : 549606.00 425802.00 400000.00 106% 

Sociální a zdravotní pojištění 178491.00 145191.00 136000.00 107% 

technické zhod. Majetku (panik.kování) 0.00 0.00 0.00 0% 

NÁKLADY CELKEM : 1254335.10 1068170.00 1068000.00 100% 

          

VÝNOSY :         

za využití KZ minorit  211890.00 352213.00 350000.00 101% 

dotace na provoz od zřizovatele 1000000.00 718000.00 718000.00 100% 

VÝNOSY CELKEM : 1211890.00 1070213.00 1068000.00 100% 

          

Rozdíl mezi výnosy a náklady : -42445.10 2043.00 0.00   
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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.  

5.1 Přehled akcí v MDKPB v roce 2010 

 

Společensko kulturní akce (celkem: 62 akcí): 

ročníkové zkoušky – Církevní konzervatoř v Opavě  (9 akcí) 

besedy s horolezcem Kamilem Bortelem – KPB Opava (2 akce) 

beseda ,,Čtení se známou osobností“ -  KPB Opava (1 akce) 

porada Bezručovy komise – KPB Opava (2 akce) 

workshop -  OHK (7 akcí) 

beseda se spisovatelem P. Hejátkem – KPB Opava (1 akce) 

předehrávky – Církevní konzervatoř v Opavě (13 akcí) 

Den učitelů – Magistrát města Opavy (1 akce) 

pěvecká soutěž dětí – Rotary klub Opava (1 akce) 

maturitní zkouška – Církevní konzervatoř v Opavě (1 akce) 

slavnostní předávání vysvědčení – SŠ technická (4 akce) 

slavnostní vyhlášení soutěže ,, Požární ochrana očima dětí“- hasiči Opava (1 akce) 

slavnostní předávání vysvědčení – Stavební učiliště Opava (1 akce) 

slavnostní předávání vysvědčení – Hotelová škola Opava (2 akce) 

slavnostní zahájení školního roku – Stavební učiliště Opava (1 akce) 

slavnostní předávání vysvědčení – ZŠ Vrchní (1 akce) 

slavnostní ukončení soutěže ,, Poznejme své město“ – KPB Opava (1 akce) 

setkání s Gregorzem Wawocznym v rámci projektu „Meandry umění v polsko-českém pohraničí”  – 

KPB Opava a knihovna Raciborz (1 akce) 

beseda ,,Bůh na tebe nezapomněl“ – Křesťanský sbor Opava (1akce) 

beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou – KPB Opava (3 akce) 

přednáška o krásách Severní Ameriky, Rostislav Dyluš – KPB Opava (1akce) 

beseda s cestovatelem Jiřím Márou , Japonsko – KPB Opava (1 akce) 

sportovně společenská akce pro děti a mládež – Magistrát města Opavy (1 akce) 

beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou – KPB Opava (1 akce) 

Polský den – KPB Opava (1 akce) 

setkání servisních bodů SKIP – KPB Opava (1 akce) 

seminář ke svatebním obřadům – Magistrát města Opavy 

beseda s paní Klusoňovou – KPB Opava 

beseda s ilustrátorem A. Dudkem – KPB (1 akce) 

setkání s polskými básníky ze sdružení Horizont – KPB Opava 

 

Výstavy: 

Až na vrcholy hor – Kamil Bortel 

Jak jsem potkal Jaka - putovní výstava – Blueland 

Požární ochrana očima dětí – Hasičský sbor Opava 

Já mám koně, vraný koně – Bořek Frýba 

výstava dětských prací – dětské oddělení KPB Opava 

Dny umění nevidomých na Moravě – SONS Opava 

10. výročí založení Opavského zastupitelstva dětí a mládeže  – Areka 

Zaniklý svět - Výbor pro odškodnění romského holocaustu  

Necháme to tak? – občanské sdružení Za Opavu 

výstava výtvarné a fotografické soutěže „Dějiny v architektuře/památkách Raciborza a Opavy”- 

KPB Opava a knihovna Raciborz 
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5.2  Náklady a výnosy  sálu v Knihovně  P. Bezruče v Opavě v roce 2010 

 

 

Název skutečnost 2009 skutečnost 2010 rozpočet 2010 % plnění 

NÁKLADY :         

kancelářské potřeby 100.00 460.00 1000.00 46% 

čistící prostředky 10811.00 2517.00 8000.00 31% 

prostředky na údržbu 1766.00 1015.00 2000.00 51% 

Drobný dlouhodobý hmot. majetek 0.00 0.00 0.00 0% 

ostatní materiál na provoz 7271.00 11027.00 7000.00 158% 

Spotřeba materiálu celkem : 19948.00 15019.00 18000.00 83% 

spotřeba elektrické energie 272406.00 225151.00 270000.00 83% 

spotřeba vodného, stočného, dešťová voda 58208.00 58988.00 54000.00 109% 

spotřeba plynu 419873.00 390308.00 320000.00 122% 

Spotřeba energií celkem : 750487.00 674447.00 644000.00 105% 

oprava varhan, zařízení apod. 25506.00 12838.00 20000.00 64% 

oprava a údržba ostatní (vč. nemovitosti) 65766.80 181884.00 45000.00 404% 

Opravy a údržba : 91272.80 194722.00 65000.00 300% 

ostraha objektu + svatby 20083.00 17522.50 23000.00 76% 

revize a odborné prohlídky 72815.70 43653.00 35000.00 125% 

likvidace odpadů 12289.70 7047.00 12000.00 59% 

ostatní služby 9980.00 9497.00 10000.00 95% 

Služby celkem : 115168.40 77719.50 80000.00 97% 

NÁKLADY CELKEM : 976876.20 961907.50 807000.00 119% 

          

VÝNOSY :         

za využití sálů MDKPB 40234.00 87128.00 62000.00 141% 

nájmy MDKPB 83201.00 37062.00 38000.00 98% 

dotace na provoz od zřizovatele 635000.00 707000.00 707000.00 100% 

zúčtování fondu FRIM (opravy) 0.00   0.00   

VÝNOSY CELKEM : 758435.00 831190.00 807000.00 103% 

          

Rozdíl mezi výnosy a náklady : -218441.20 -130717.50 0.00   
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6  Vyhodnocení závazných ukazatelů KPBO za rok 2010 

V této části se budeme věnovat rozboru hospodářských výsledků a stručnému hodnocení vybraných 

ukazatelů a položek. 

 

6.1  Prostředky z rozpočtu zřizovatele 

 

                                                             stanovené v Kč    upravené v Kč   skutečnost v Kč 

 

Příspěvek na provoz       13 100 000  13 130 300    13 130 300 

Z toho limit mzdových prostředků          6 740 000    6 740 000      6 740 000 

           odpisy dlouhodob. majetku          760 000       760 000         774 086 

            

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2010 skončilo zlepšeným hospodářským 

výsledkem  ve výši 304 758,55  Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen překročením 

plánovaných příjmů za pronájem nebytových prostor (KZ minoritský klášter, MDKPB) a 

zvýšenými příjmy za vlastní služby (registrace, upomínky).  

Limit mzdových prostředků byl dodržen. Odpisy dlouhodobého majetku byly překročeny z důvodu 

nových nákupů investičních prostředků.  

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 viz. kapitola 7.6.2 

      

 

6.2 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

 

              stanovené v Kč          skutečnost  v Kč   

 

Neinvestiční dotace na výkon  

regionálních funkcí    1 674 000     1 674 000  

     -  z toho mzdové náklady      735 000           734 985     

                   ostatní osobní náklady                0                                             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…“         7  000                7  000     

„Máme společné hranice …“       10 000        10 000 

„Nebuďte na ulici aneb do knihovny…“      10 000        10 000 

 

 

 

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.  
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7 Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2010 

 

Náklady 
Skutečnost rok 

(v tis. Kč) 
Rozpočet 

(v tis. Kč) 

Upravený 
(v tis. Kč) 

% plnění 

 2009 2010 2010 rozpočet 10 k upr. roz. 

knihy 1174 1375 1300 1375 100,0 

časopisy 295 217 310 218 99,5 

DVD 80 76 80  76 100,0 

CD, MD 15 25 50  25 100,0 

kancelářské potřeby 97 135 100  136 99,2 

čistící prostředky 26                31 30 31 100,0 

prostředky na údržbu 6 5 10  6 83,3 

ochranné pomůcky                4                  0 0  0 0 

PHM 11 16 15 16 100,0 

DHIM 114 292 118  292 100,0 

publikace 1 1 1  1 100,0 

ostatní 33 39 23 40 97,5 

zvukové knihy 15 7 10  8 87,5 

majetek v OE 8 1 5  2 50,0 

grant - zvukové knihy 10 7 7 7 100,0 

grant - nebuďte na ulici …. 5 10 10 10 100,0 

grant - žijeme v jednom městě … 0 10 10 10 100,0 

grant - VISK 3 0 0 0  0 0 

granty - spoluúčast KPBO 6 5 0  0 0 

Region - kancel. potřeby 13 13 13  13 100,0 

Region - knihy 678 601 601  601 100,0 

Region - DDHM 14 2                     2            2 100,0 

Region - spotřeba PHM 9 8 8 8 100,0 

spotřeba materiálu celkem 2614 2876 2703  2877 99,9 

energie 1595 1374 1365 1365 100,6 

Region - energie 0 0 0  0 0 

opravy a údržba 172 300 210  240 125,0 

cestovné 3 7 10 7 100,0 

náklady na reprezentaci 7 6 7  7 85,7 

Region - cestovné 2 0 0 0 0 

spotřeba celkem 1779 1687 1592  1619 104,2 

licence elektron. zdrojů 14 16 38 16 100,0 

nájemné 18 18 18 18 100,0 

aktualizace SW 134 77 36 77 100,0 

spoje  194 182 180  183 99,4 

Internet 118 127 130  130 97,7 

ostatní služby 508 393 350  394 99,7 

grant - Máme společné hranice … 5 0 0 0 0 

Region - SW 1 27 27 27 100,0 

Region tel.  popl. 9 7 7 7 100,0 

Region - spotřeba známek 0 0 0  0 0 

Region - internet paušál 10 12 12 12 100,0 

Region - ostatní služby 0 3 3 3 100,0 

služby celkem 1011 862 801  867 99,4 

mzdové náklady 7430 6740 6740 6740 100,0 
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Region - mzdové náklady 700 735 735 735 100,0 

soc. a zdrav. pojištění 2335 2277 2264  2264 100,6 

Region - soc. a zdrav. pojištění 221 251 250 250 100,4 

FKSP 149 135 135  135 100,0 

Region - FKSP 13 13 14  14 92,9 

soc. příplatek na stravování 142 127 137  137 92,7 

dočasná pracovní neschopnost DPN 17 16 20 16 100,0 

ochranné pracovní pomůcky 0 3 5 4 75,0 

Region - pojištění 3 2 2  2 100,0 

ostatní poplatky (Dilia, SKIP, …) 16 20 22  22 90,9 

finanční náklady 812 826 821 813 101,6 

Náklady celkem 17242 16570 16241  16495 100,5 

            

Příjmy Skutečnost rok Rozpočet Upravený % plnění 

  2009 2010 2010 rozpočet 10 k upr. roz. 

zápisné 622 878 650 750 117,1 

upomínky 270 270 230        245 110,2 

DVD 95 58 80 60 96,6 

ztráty 17 19 15  15 12,7 

nájem nebytových prostor 329 476 250  341 139,6 

ostatní příjmy  340 262 204  242 108,3 

vlastní výnosy 1673 1963 1429  1653 118,8 

jiné ostat. výnosy 13 80 10  10 800,0 

úroky z účtu 1 0,4 1   0,7  57,1 

příspěvek na provoz 13800 13130,3 13100  13130,3 100,0 

Granty MK ČR 20 27 27  27 100,0 

Regionální funkce 1673 1674 1674  1674 100,0 

použití fondů 62 0 0 0  0 

Příjmy celkem 17242 16874,7 16241  16495 102,3 

      

7.1  Hospodářský výsledek 0 + 304,7 0 0  

      

Tvorba hospodářského výsledku za r.  2010  v Kč    

  skutečnost 2010 

rozpočet 

2010 

výkony včetně dotací 16 874 505,16 16495000 

použití rezervního fondu 0,00 0 

použití fondu odměn   0,00 0 

použití fondu reprodukce majetku   0,00 0 

náklady celkem 16 569 746,61 16495000 

Hospodářský výsledek 304 758,55 0 
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7.2 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010 

 

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2010 skončilo zlepšeným hospodářským 

výsledkem  ve výši 304 758,55  Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen překročením 

plánovaných příjmů za pronájem nebytových prostor (KZ minoritský klášter, MDKPB) a 

zvýšenými příjmy za vlastní služby (registrace, upomínky, apod.)  

 

Naší organizaci, stejně jako v předešlých letech, se podařilo získat finanční prostředky mimo 

rozpočet zřizovatele formou grantů Ministerstva kultury ČR na tyto projekty: 

 

Knihovna 21. století: (neinvestiční prostředky) 

- 7 000,- Kč  Rozvíjení fondu zvukových knih, bodových knih pro nevidomé, zrakově 

postižené a jinak hendikepované   
-   10 000,- Kč  Nebuďte na ulici – aneb do knihovny za zábavou i poučením   . 

-   10 000,- Kč  Máme společné hranice, společnou historii, jen trochu jiný jazyk    

  

Všechny výše uvedené dotace ze státního rozpočtu MK ČR byly vyčerpány bezezbytku.  

V tabulce rozboru hospodaření je čerpání těchto dotací  vyznačeno tučným písmem. 

 

Dotace z  rozpočtu Moravskoslezského kraje:  

- Na výkon regionálních funkcí pro rok 2010 nám byla poskytnuta dotace na neinvestiční náklady 

ve výši 1 674 tis. Kč. V tabulce rozboru hospodaření je čerpání této dotace vyznačeno kurzívou. 

Podrobný rozpis nákladů a hodnocení regionálních služeb je dále součástí Závěrečné zprávy  KPB 

v Opavě za rok 2010 jako samostatná příloha. 

Schválený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2010 činil 13 100 000 Kč.  

Upravený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2010 činil 13 130 300 Kč 

 

Přehled nákladů a výnosů Kulturního zařízení minoritský klášter v Opavě je součástí Závěrečné 

zprávy ( kapitola 4. ).  

Přehled nákladů a výnosů Městského domu kultury P. Bezruče v Opavě je rovněž součástí 

Závěrečné zprávy (kapitola 5). 

 

 

7.2.1 Hodnocení vybraných ukazatelů 

 

Úpravou rozpočtu v jeho jednotlivých položkách došlo k optimalizaci čerpání převážně 

nákladových položek. 

 

Náklady 
 

a) spotřeba materiálu:  položky v této nákladové skupině  mohly být  navýšeny (o 174 tis. Kč) 

z důvodu zvýšených příjmů za vlastní služby. 

 
b) spotřeba energie :   celkem spotřeba energie :  1 373 842,- Kč 

 z toho -  elektrická energie 487 694,- Kč 

  vodné a stočné 101 228,- Kč 

  ústř. topení, ohřev TUV   135 672,- Kč 

  spotřeba plynu 649 248,- Kč  

Proti roku 2009 došlo k úspoře energií, zejména ve spotřebě elektrické energie a plynu. 

 

c) opravy a údržba :  celkem čerpáno :  299 817,- Kč 

  drobné opravy a údržby zařízení a  budov         206 514,- Kč 

  opravy a údržba zařízení, PC, kopírek apod.                  23 936,- Kč                      
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  opravy a údržba služebního auta                           39 061,- Kč 

  oprava střechy KZ minorit  30 306,- Kč 

Nákladová skupina opravy a údržba byla překročena proti plánu o 60 tis. Kč z důvodu opravy 

střechy MDKPB. Na začátku roku 2010 došlo vlivem hustého sněžení a následného namrznutí 

sněhové pokrývky na střeše MDKPB ke škodě na majetku. Opravy střešní krytiny i skleněného 

světlíku si vyžádaly částku 74 834 Kč. Náhrada od pojišťovny činila 59 128  Kč.  

 

d)  ostatní služby :  celkové čerpání:       392 746,- Kč 

  konzultační (daňové) a právnické služby                         12 000,- Kč  

  propagace a tisk tiskovin  3 500,- Kč 

  přepravné  6 763,- Kč 

  nákup ostatních služeb 156 045,- Kč 

  revize a odborné prohlídky           79 850,- Kč 

  likvidace odpadů  32 698,- Kč 

  školení cizími organizacemi                                        4 364,- Kč 

  besedné, lektorské honoráře                           9 204,- Kč  

  ostraha objektů  88 322,- Kč 

Položka ostatní  služby je celkem překročena o 43 tis. Kč proti upravenému plánu. Překročení bylo 

hrazeno ze zvýšených  vlastních příjmů knihovny.   

 

e) finanční náklady : celkové čerpání   825 817,- Kč 

 - poplatky za běžný účet 14 371,- Kč 

 - pojistné služební auto (havarijní a povinné) 17 782,- Kč 

 - pojistné odpovědnosti za zaměstnance (Kooperativa) dle 125 /93 Sb.                  19 631,- Kč 

 - odpisy HIM a NHIM   774 033,- Kč 

V roce 2010 byl z investičních  prostředků financován majetek v hodnotě 587 369,- Kč, což se 

projevilo ve zvýšení odpisů  HIM a NHIM o 14 tis. Kč. 

Celkově byl u nákladové skupiny finanční náklady  překročen objem plánovaných prostředků o 13 

tis. Kč. Navýšení je pokryto ze zvýšených příjmů za nájem nebytových prostor. 

  

 

Příjmy  

 

Příjmová složka rozpočtu KPBO byla překročena proti upravenému plánu o 310 tis. Kč.  

O nárůst příjmů se zasloužilo zejména překročení plánovaných příjmů za nájem nebytových prostor 

v KZ minoritský klášter, MDKPB a příjmů za vlastní služby v oblastech hlavní činnosti knihovny. 

Inkasované tržby nám tak příznivě zvyšují  příjmovou část rozpočtu, kterou lze v plánování příjmů  

předem jen těžko odhadnout.  

 

Ostatní příjmy za vlastní služby : celkem   261 431,- Kč 

 z toho       rezervace knih a časopisů    41 829,- Kč 

  MVS   41 295,- Kč 

  internet   70 618,- Kč 

  servis AKIS + služby nákup knih      52 721,- Kč 

  ostatní služby (poškození, tisky apod.)                            39 639,- Kč 

  kopírka 15 329,- Kč 

 

Nájem nebytových prostor :  celkem                                                    476 403,- Kč 

z toho  příjmy – Minorit – využití sálu    352 213,- Kč 

   příjmy – MDKPB využití sálu 124 190,- Kč 

 

Jiné ostatní výnosy : celkem  79 795,- Kč 

Jedná se o náhrady škod od pojišťoven. Za opravu střechy 59 128 Kč a za opravu služebního auta 

20 667 Kč.  
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7.2.2  Stav a pohyb fondů k 31. 12. 2010 
 

FKSP: skuteč. Kč plán v Kč 

Zdroje : počáteční stav k 1.1.2010 26 122,29 26 122,29 

             jednotný příděl r. 2010 148 278,00 148 100,00 

Zdroje celkem 174 400,29 174 222,29 

Výdaje : příspěvek na stravování 126 672,00 142 000,00 

              odměny a dary 19 500,00 22 215,00 

              DHDM   (OE) 0,00 1 500,00 

              sociální výpomoc - nenávratná 0,00 0,00 

              kult. spol. akce vč. dopravy 0,00 0,00 

              ostatní 7 965,00 8 507,29 

              příspěvek na kulturní akce, sport…. 0,00 0,00 

Výdaje celkem 154 137,00 174 222,29 

Zůstatek FKSP k 31.12.2010 činí 20 263,29 Kč   

Zůstatek na běžném účtu  FKSP k 31.12.2010 

činí  18 623,29 Kč   

Rozdíl 1640 Kč činí převod za zákl. příděl  z mezd  za 12/2010. 

Fond reprodukce majetku   skutečnost 

Zdroje : poč. stav k 1.1.2010   62 794,86 

             dotace ze SR MKČR (VISK3)    0 

             odpisy r. 2010   774 033,00 

             převod z fondu rezerv   0,00 

Zdroje celkem   836 827,86 

Výdaje : nákup :      

archivní pojezdový regálový systém   212 640,00 

Server IBM, X3500, XEON   228 912,00 

Ozvučovací technika (sál MDKPB)   0 

Laptop -NB Dell 2 ks   85 085,00 

SW - knihovnický systém Clavius modul OPAC 2.0 60 732,00 

Výdaje celkem    587 369,00 

Zůstatek fondu k 31.12.2010 činí 249 458,86 Kč   

Fond rezerv   skutečnost 

Zdroje : poč. stav k 1.1.2010   144 348,11 

Zdroje celkem :   144 348,11 

Výdaje :   0 

úhrada ztráty hospodaření    0 

Výdaje celkem  :   0 

Zůstatek fondu k 31.12.2010 je 144 348,11 Kč   

Fond odměn   skutečnost 

Zdroje : poč. stav k 1.1.2010   195 422,00 

Výdaje :   0,00 

Zůstatek fondu k 31.12.2010  je 195 422,- Kč   
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7.2.3 Rozbor mzdových nákladů 

 

Limit mzdových prostředků na rok 2010 byl dodržen. 

 

Název položky Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Rozpočet 2010 

Mzdové náklady 7 363 200,- Kč 6 678 876,- Kč 6 660 000,- Kč 

Ostatní osobní náklady 66 980,- Kč  61 124,- Kč 80 000,- Kč 

Regionální funkce 700 369,- Kč 734 985,- Kč 735 000,- Kč 

Čerpání z FO 0                  0 0 

Celkem mzdové nákl. 8 130 369,- Kč 7 474  985,- Kč 7 475 000,- Kč 

 

Rozbor mezd:                                                                                                                                v Kč 

 

Název položky Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 

Tarifní mzda 5 433 044,- 4 863 601,- 

Osobní hodnocení 718 485,- 638 746,- 

Příplatky za vedení 257 851,- 263 172,- 

Další plat 0 0 

Náhrada mzdy 793 156,- 698 299,- 

Odměny 128 543,- 185 023,- 

Příplatky (so+ne) minorit 31 941,- 30 035,- 

Ostat. os. nákl.  (DPČ,DPP)                                      66 980,-                61 124,- 

Celkem:  7 430 000,- 6 740 000,- 

 

 

Zaměstnanci:                                                                                                                 

Název položky Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 

Průměrný přepočtený stav 38,63 33,63 

Průměrný evidenční stav                     43 38 

Přep. stav zaměst. k 31.12. 38,73 33,63 

Eviden. stav zaměst. k 31.12.                     43 39 

Počet dobrovol.  knihovníků                       5 5 

 

Název položky Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 

% nemocnosti                        2,08 3,36 

Průměrný hrubý měs. příjem 15 884,- 16 550,- 

 

 

Čerpání mzdového limitu v roce 2010 : 
mzdový limit                                                            6 740 000,- Kč 

skutečnost                                                               6 740 000,- Kč 

_____________________________________________________________________ 

rozdíl                                                                            0,- Kč 
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7.3 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MK ČR 

Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století 
 

Název příjemce dotace:  

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 

příspěvková organizace  

Adresa:  Nádražní okruh 27, 746 78 Opava 

IČ:  00318574 

Kraj:  Moravskoslezský 

Zřizovatel (pro příspěvk. organizace):  Statutární město Opava 

vyúčtování provedl: Valentová Zuzana Tel./e-mail:553714643/ valentova@okpb.cz 

    

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn. 2/13 – MK-S 3988/2010 OUK 

Název projektu:  

Rozvíjení zvukových knih, bodových knih 

pro nevidomé, zrakově postižené i jinak 

hendikepované uživatele v KPB v Opavě 

Datum realizace projektu: Rok 2010  

    

Celkové náklady na projekt 14476,- Kč 

% podíl dotace na celkových nákladech  48 % 

    

Zdroje financování projektu   

Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)  7000,- Kč 

Vlastní  podíl na financování projektu  7476,- Kč 

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  14476,- Kč 

    

Nevyčerpané finanční prostředky  0 Kč 

(uveďte datum převodu  a doložte fotokopií 

avíza)   

 

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami o poskytnutí 

dotace a zašlete nejpozději do 15. ledna 2011 na adresu Ministerstva kultury, odbor umění a 

knihoven. 
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení 

literatury a knihoven OUK MK ČR. 

 

mailto:valentova@okpb.cz


 

32 

 

 

Příloha č. 2 
 

Doklady na  realizaci projektu 

 
 

Číslo 

dokladu dle 

účetní 

evidence 

Druh 

dokladu 

(faktura, 

smlouva, 

dohoda) 

Předmět platby 

(např. honorář, pronájem, 

cestovné, nákup – služeb, 

materiálu, …) 

 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno 

z dotace  

  

Datum 

úhrady 

r. 2010 

9200009 faktura Nákup materiálu 1320,- 1320,- 14.1. 

3020 pokl.dokl. Nákup materiálu 1145,- 1145,- 4.2. 

9200099 faktura Nákup materiálu 2400,- 2400,- 26.2. 

9200547 faktura Nákup materiálu 2400,- 2135,- 17.9. 

9200196 faktura Nákup materiálu 1336,- 0,- 12.4. 

9200227 faktura Nákup materiálu 960,- 0,- 29.4. 

3117 pokl. dokl. Nákup materiálu 824,- 0,- 30.6. 

3125 pokl. dokl. Nákup materiálu 199,- 0,- 20.7. 

9200698 pokl. dokl. Nákup materiálu 2400,- 0,- 12.11. 

3205 pokl. dokl. Nákup materiálu 199,- 0,- 25.11. 

9200758 faktura Nákup materiálu 1293,- 0,- 30.11. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  Celkem 14476,- 7000,-  
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Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století 
 

 

Název příjemce dotace:  

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 

příspěvková organizace  

Adresa:  Nádražní okruh 27, 746 78 Opava 

IČ:  00318574 

Kraj:  Moravskoslezský 

Zřizovatel (pro příspěvk. organizace):  Statutární město Opava 

vyúčtování provedl: Valentová Zuzana Tel./e-mail:553714643/ valentova@okpb.cz 

    

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.  3/85 – MK-S 4075/2010 OUK 

Název projektu:  
Nebuďte na ulici, aneb do knihovny za 

zábavou i poznáním 

Datum realizace projektu: Rok 2010  

    

Celkové náklady na projekt  20548,- Kč 

% podíl dotace na celkových nákladech  49 % 

    

Zdroje financování projektu   

Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)  10000,- Kč 

Vlastní  podíl na financování projektu  10548,- Kč 

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  20548,- Kč 

    

Nevyčerpané finanční prostředky  0 Kč 

(uveďte datum převodu  a doložte fotokopií 

avíza)   

 

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami o poskytnutí 

dotace a zašlete nejpozději do 15. ledna 2011 na adresu Ministerstva kultury, odbor umění a 

knihoven. 
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení 

literatury a knihoven OUK MK ČR. 

 

mailto:valentova@okpb.cz
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Příloha č. 2 
 

Doklady na  realizaci projektu 

 
Číslo 

dokladu dle 

účetní 

evidence 

Druh 

dokladu 

(faktura, 

smlouva, 

dohoda) 

Předmět platby 

(např. honorář, pronájem, 

cestovné, nákup – služeb, 

materiálu, …) 

 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno 

z dotace  

  

Datum 

úhrady 

r. 2010 

3045 pokl. dokl. Nákup materiálu 189,-  189,-  12.3. 

3053 pokl. dokl. Nákup materiálu 91,- 91,-  24.3. 

3072 pokl. dokl. Nákup materiálu 1859,- 1859,-  21.4. 

3100 pokl. dokl. Nákup materiálu 1498,- 1498,- 4.6. 

3163 pokl. dokl. Nákup materiálu 117,- 117,- 20.9. 

3176 pokl. dokl. Nákup materiálu 2108,- 2108,- 8.10. 

3192 pokl. dokl. Nákup materiálu 449,- 449,- 4.11. 

3194 pokl. dokl. Nákup materiálu 772,- 772,- 8.11. 

3202 pokl. dokl. Nákup materiálu 306,- 306,- 22.11. 

3206 pokl. dokl. Nákup materiálu 992,- 992,- 26.11. 

3209 pokl. dokl. Nákup materiálu 675,- 675,- 1.12. 

3209 pokl. dokl. Nákup materiálu 556,- 376,- 1.12. 

3212 pokl. dokl. Nákup materiálu 568,- 568,- 6.12. 

9200521 faktura Nákup materiálu 4968,- 0,- 31.8. 

4026 dohoda Lektorský honorář 1800,- 0,- 30.4. 

4055 dohoda Lektorský honorář 1200,- 0,- 30.9. 

4055 dohoda Lektorský honorář 1200,- 0,- 30.9. 

4063 dohoda Lektorský honorář 1200,- 0,- 31.10. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  Celkem 20548,- 10000,-  
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Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století  
 

  

Název příjemce dotace:  

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, 

příspěvková organizace  

Adresa:  Nádražní okruh 27, 746 78 Opava 

IČ:  00318574 

Kraj:  Moravskoslezský 

Zřizovatel (pro příspěvk. organizace):  Statutární město Opava 

vyúčtování provedl: Valentová Zuzana Tel./e-mail:553714643/ valentova@okpb.cz 

    

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn. 1/7 – MK-S 3971/2010 OUK 

Název projektu:  
Máme společné hranice, společnou historii, 

jen trochu jiný jazyk 

Datum realizace projektu: Rok 2010  

    

Celkové náklady na projekt 21 544,- Kč 

% podíl dotace na celkových nákladech  46 % 

    

Zdroje financování projektu   

Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)  10000,- Kč 

Vlastní  podíl na financování projektu  11544,- Kč 

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  21544,- Kč 

    

Nevyčerpané finanční prostředky  0 Kč 

(uveďte datum převodu  a doložte fotokopií 

avíza)   

 

Vyúčtování dotace (projektu) vypracujte v souladu s rozhodnutím a podmínkami o poskytnutí 

dotace a zašlete nejpozději do 15. ledna 2011 na adresu Ministerstva kultury, odbor umění a 

knihoven. 
Fotokopie účetních dokladů předloží příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany oddělení 

literatury a knihoven OUK MK ČR. 

 

mailto:valentova@okpb.cz
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Příloha č. 2 
 

Doklady na  realizaci projektu 

 
Číslo 

dokladu dle 

účetní 

evidence 

Druh 

dokladu 

(faktura, 

smlouva, 

dohoda) 

Předmět platby 

(např. honorář, pronájem, 

cestovné, nákup – služeb, 

materiálu, …) 

 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno 

z dotace  

  

Datum 

úhrady 

r. 2010 

9200223 faktura Nákup materiálu 4013,- 3970,- 28.4. 

9200688 faktura Nákup materiálu 730,- 730,- 9.11. 

9200710 faktura Nákup materiálu 5300,- 5300,- 22.11. 

4071 dohoda Lektorský honorář 1200,- 0,- 30.11. 

4079 dohoda Lektorský honorář 800,- 0,- 10.12. 

3048 faktura Nákup služeb 3500,- 0,- 17.3. 

3191 faktura Nákup služeb 2600,- 0,- 3.11. 

9200811 faktura Nákup služeb 3401,- 0,- 20.12. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  Celkem 21544,- 10000,-  
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7.4 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku 

 Knihovna má ve správě objekt městského domu kultury. Na základě pověření SMO pečuje o část 

objektu minoritský klášter. 

Péče o spravovaný majetek 

Nemovitý a movitý majetek knihovny  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 2010 realizovala investiční záměr: 

1. Pořízení archivačního pojezdového regálového systému – archiv na hlavní budově knihovny 

v MDKPB. 

2. Pořízení Serveru IBM E5620  

3. SW – Win 2008 

4. Nákup notebooku Toshiba – 2 kusy 

Investiční prostředky nebyly požadovány po zřizovateli. Byly pořízeny z  fondu reprodukce 

investičního majetku.   

 Údržba a opravy 

Na začátku roku 2010 došlo vlivem hustého sněžení a následného namrznutí sněhové pokrývky na 

střeše MDKPB ke škodě na majetku. Byla nutná oprava střešní krytiny, skleněného světlíku a také  

výmalba po zatečení stropu v  prostorách studovny, multimediální studovny a sociálního zařízení. 

Došlo také k odpadnutí venkovní omítky na římse budovy. Opravu římsy jsme naplánovali v roce 

2011. 

Byl realizován generální úklid nebytových prostor v MDKPB a na všech pobočkách knihovny.  

Neplánovaná byla oprava  plynových kotlů Buderus  v kotelně MDKPB, závada byla zjištěna při 

pravidelné revizi plynových zařízení.  

 

 

7.5 Pohledávky, závazky 
 

 

 

Pohledávky  organizace  k 31. 12. 2010 :   

 

 - 311 ..  odběratelé z toho (čtenáři 19054,-)            40 318,- Kč 

 - 314 ..  poskytnuté zálohy          181 771,- Kč 

               

 

Krátkodobé pohledávky organizace  k 31. 12. 2010 činí 222 089,- Kč. 

 

Závazky organizace k 31. 12. 2010 : 

 

Dodavatelé : 

 - 321 .. dodavatelé           80 949,-  Kč 
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Zaměstnanci : 

 - 331 ..  výplata mezd          427 327,- Kč 

 - 378 ..  ost. závazky vůči zaměst.                    65 333,- Kč 

 - 336 ..  zúčtování s instit. soc. a zdr. poj.                 299 020,- Kč 

 - 342 ..  daň zálohová + srážková         55 584,- Kč 

 

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2010 činí   928 213,-  Kč. 

 

 

 - 381 ..   dohadné účty aktivní                  0,- Kč 

 - 389 ..   dohadné účty pasivní       194 094,- Kč 

 

 

Jedná se o krátkodobé  pohledávky a závazky. Nemáme žádné pohledávky a závazky po lhůtě 

splatnosti. 

Pokud se platba pohledávky odběratele opozdí proti lhůtě splatnosti nastoupí režim upomínek dle 

vnitřní směrnice. 

V účetní evidenci nemáme vedenou žádnou odepsanou pohledávku.  

Pohledávky za čtenáře (upomínky) řeší režim v  AKIS Clavius.   

 

 

Inventarizace majetku je v organizaci prováděna v souladu se zákonem 563/1991 Sb. 

o účetnictví včetně novel a dle příkazu ředitelky č. 3/2010. 

Inventarizace pokladní hotovosti je prováděna 2 x ročně. Fyzická inventura majetku byla provedena 

k 20. 12. 2010 a dokladová inventura  k 31. 12. 2010 viz. rekapitulace zůstatků inventarizovaných 

účtů – kap. 7.5.1 a přehled majetku KPBO – kap. 7.5. 
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7.6  Přehled majetku KPB k 31. 12. 2010   v Kč   

  k 1. 1. 2010 rok 2010 rok 2010 k 31.12.2010   

název účet počáteční stav 
přírůstek 

(nákup) 

úbytek 

(vyřazení) 
zůstatek   

Nemovitý majetek 021.. 37662571,00 0,00 0,00 37662571,00   

Dlouh. hmotný majetek 022.. 9 711 724,80 526 637,00 0,00 10 238 361,80   

Dlouh. nehmotný majetek 013.. 1 020 000,00 60 732,00 0,00 1 080 732,00   

Drob. dlouh. hmot. majetek 028.. 5 888 753,01 294 071,60 420563,70 5 762 260,91   

Drob. dlouh. nehmot. majetek 018.. 331 591,60 26 670,00 0,00 358 261,60   

Umělecká díla 032.. 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00   

Ostatní majetek (evidenčně) - 515553,82 1 919,00 8601,70 508 871,12   

              

        

Inventarizace majetku KPB  k 20. 12. 2010       

        

název středisko DHM (021+ 022) DNHM (013) Umělecká díla (032) DDHM (028) DDNHM (018) Ostatní 

Ředitelství 1000 38 756 130,70 64 145,00 0 390 702,65 8 788,50 35 532,20 

Sklady - suterén 2000 0 0 0 427 453,27 0 119 668,66 

Dospělé odd. 5000 1 527 099,90 0 0 1 182 264,20 0 31165,10 

Dětské odd. 6000 133 066,00 0 0 507 139,43 0 42 544,70 

Speciální studovna 7000 2 777 408,40 1 016 587,00 0 790 941,30 231 803,10 27 574,60 

Mediatéka 8000 136 121,90 0 0 247 664,88 0 1797,00 

UDZF 9000 133 066,00 0 0 297 359,96 0 17 248,00 

Čítárna - Minorit 10000 125 612,50 0 0 32 550,50 0 6 594,50 

Kateřinky 11000 695 534,40 0 0 698 830,00 0 76 575,60 

Kylešovice 12000 411 193,00 0 0 265 917,20 0 38 755,50 

Olomoucká 13000 84 063,00 0 0 173 743,71 0 26 989,00 

Středisko Opava 14000 1 545 096,00 0 0 523 617,41 117670,00 40 449,96 

FKSP 15000 0 0 0 49 375,10 0 2 748,00 

MDKPB 16000 1 576 541,00 0 142000,00 459 357,00   48 810,00 

    0 0 0   0   

Celkem   47 900 932,80 1 080 732,00 142 000,00 6 046 916,61 358 261,60 516 452,82 

Přírůstek - prosinec 2010       0 135 908,00 0 1 020,00 

Úbytek - prosinec 2010   0 0,00 0 420 563,70 0 8 601,70 

Celkem   47 900 932,80 1 080 732,00 142 000,00 5 762 260,91 358 261,60 508 871,12 
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7.6.1  Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2010 v KPBO 

     

Účet č. Název účtu Účetní stav 
Stav zjištěný Inventarizační 

inventarizací rozdíl 

013 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 080 732,00  1 080 732,00  0 

018 Drob. dlouhodb. nehmot. majetek 358 261,60 358 261,60 0 

021 DHM - nemovitý maj. Budova 37 662 571,00 37 662 571,00 0 

022 Dlouhodobý hmotný majetek 10 238 361,80 10 238 361,80 0 

028 Drob. dlouhodb. hmotný majetek 5 762 260,91 5 762 260,91 0 

032 Umělecká díla 142 000,00 142 000,00 0 

902 Ostatní majetek v operat. evidenci 508 871,12 508 871,12 0 

         

112 0001   Materiál na skladě 25 720,00 25 720,00 0 

241 0001 Běžný účet u KB  1 063 895,45 1 063 895,45 0 

241 0002 Běžný účet u KB regionální funkce 21 451,00 21 451,00 0 

241 0411 Běžný účet (FO) 195 422,00 195 422,00 0 

241 0413 Běžný účet (FR) 144 348,11 144 348,11 0 

241 0416 Běžný účet (FRM) 249 458,86 249 458,86 0 

243 0412 Účet FKSP u KB 18 623,29 18 623,29 0 

261 0001 Pokladna 72 087,00 72 087,00 0 

263 0003 CCS záloha 3000,00 3000,00 0 

263 0001 Ceniny známky 6 122,00 6 122,00 0 

263 0002 Ceniny stravenky 14 340,00 14 340,00 0 

311 0001 Pohledávky - odběratelé 21 272,00 21 272,00 0 

314 0001 Zálohy - dodavatelé 167 338,00 167 338,00 0 

314 0002 Zálohy - dodavatelé (časopisy) 14 433,00 14 433,00 0 

311 0003 Pohledávky za čtenáře 19 046,00 19 046,00 0 

321 0001 Závazky (dodavatelé) 80 948,90 80 948,90 0 

331 0001 Zaměstnanci - pokladna 231 299,00 231 299,00 0 

331 0002 Zaměstnanci - platy na účet 196 027,00 196 027,00 0 

378 0101 Závazky – pojištění odpovědnosti… 5 583,00 5 583,00 0 

333 0102 Závazky - zaměstnanci spoření 59 600,00 59 600,00 0 

333 0104 Závazky - ostatní              150,0               150,0  0 

336 0101 Zúčtování s OSSZ 165 669,00 165 669,00 0 

336 0111 Zúčtování s OSSZ  43 347,00 43 347,00 0 

336 0201 Zúčtování se zdravot. pojišťovnami 59 988,00 59 988,00 0 

336 0211 Zúčtování se zdravot. pojišťovnami 30 016,00 30 016,00 0 

342 0101 Daň ze závislé činnosti 55 584,00 55 584,00 0 

389 0001 Dohadný účet pasivní 194 094,00 194 094,00 0 

388 0001 Dohadný účet aktivní 0,00 0,00 0 
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7.6.2 Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2010 
 

           v Kč,  na dvě des. místa 

Název organizace IČ 

Výsledek 

hospod. po 

zdaň. 

celkem 

Návrh organizace Návrh zřizovatele Zůstatek k 31.12.2010 Návrh 

organizace 
Návrh zřizovatele 

Zřizovatelem nařízený 

odvod 
Příděl do 

rezervního 

fondu 

Příděl 

do 

fondu 

odměn  

Příděl do 

rezervního 

fondu 

Příděl 

do 

fondu 

odměn  

Fond 

rezervní  

Fond 

investiční 

Fond 

odměn Převod z rezervního do 

investičního fondu 

Knihovna P.B. v Opavě 318574 0,00 0,00 0,00     144 348,11 62 794,86 195 422,00 0,00 0,00   

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 348,11 62 794,86 195 422,00 0,00 0,00 0,00 

 


