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1  Úvod – základní údaje za rok 2011 
 

V roce 2011 byly podmínky pro práci knihovny opět poznamenány napjatým rozpočtem knihovny, 

pro provoz knihovny byl použit i rezervní fond ve výši 183 765 Kč . Díky zvýšeným příjmům 

z krátkodobých pronájmů sálů se podařilo knihovně překlenout finančně náročné období celkem 

úspěšně. Všechny provozy knihovny pracovaly v nezměněných prostorových podmínkách. Provozu 

knihovny se dotkla úsporná opatření, nebyly realizovány všechny naplánované akce v plném rozsahu, 

pouze nezbytné opravy a údržba pracovišť.  

 

V knihovně se v roce 2011 zaregistrovalo 15 760 čtenářů, z toho 3 121 do 15 let. V roce 2011 

knihovnu navštívilo 344 168 návštěvníků, kteří kromě knihovnických služeb se účastnili kulturně 

výchovných aktivit knihovny, besed, knihovnických lekcí, přednášek, výstav a dalších aktivit. 

Čtenáři si v knihovně v roce 2011 půjčili 540 733 dokumentů. 

 

Knihovna měla ke konci roku 2011 247 886  svazků dokumentů, roční přírůstek byl 12 065 svazků 

dokumentů ( z toho 3 306 regionální fondy).  Bylo odepsáno 13 412  dokumentů, rozsáhlou 

aktualizací prošly sklady knihovny a vyřazovaly se duplikáty.  

Na nákup knihovního fondu dokumentů byla v roce 2011  vynaložena částka  2 374 706,- Kč, z toho 

byly zakoupeny:  

 

       

Nákup knihovního fondu 

v roce 2011 v Kč Opava Region Celkem 

knihy 1,407,441 614,977 2,022,418 

periodika 221,181 0 221,181 

DVD 80,345 0 80,345 

CD 29,139 0 29,139 

zvukové knihy 10,583 0 10,583 

licence k EZ 11,040 0 11,040 

 

 Knihovna se v roce 2011 aktivně zapojila do opavského festivalu  Další břehy a Bezručova Opava, 

do městského Dne dětí. Ve spolupráci s ratibořskou knihovnou realizovala tradiční Český a Polský 

den. 

  

Příspěvek  na rok 2011 od zřizovatele byl ve výši 12 800 000,- Kč. Příjmy z vlastní činnosti byly  

2 022 893,- Kč. Z jiných zdrojů knihovna obdržela částku 1 690 000,-Kč na zajištění regionální 

funkce a 10 000,- Kč na nákup dokumentů pro zvukovou knihovnu a 10 000,-Kč na kulturní projekty 

z projektu Knihovna 21. století. 

 

Pro informovanost uživatelů byla do knihovny zakoupena čtečka elektronických knih. Pod pojmem 

E-Book nebo e-kniha atd. se nejčastěji skrývá digitální ekvivalent tištěné knihy, což je určitý soubor 

dat, uložený v určitém formátu (PRC, PDB, PDF, DOC, WOLF, HTML,TXT, CHM, FB2, Djvu, 

PNG, TIF, GIF, BMP, JPG, PPT, EPUB, LIT), který lze zobrazit na zařízení vyrobeném za tímto 

účelem. E-knihy lze v současné době číst na celé řadě zařízení od klasické výpočetní techniky až po 

nejmodernější mobilní telefony. Současná legislativa zabraňuje knihovnám zprostředkovávat 

půjčování atraktivních soudobých titulů beletrie, naše nabídka zahrnuje pouze tzv. volná díla 

z počátku 20. století, proto se zaměřujeme na poradenskou činnost. Zájemce si může čtečku 

vyzkoušet, poradit se s pracovníky, jaký typ by vyhovoval jeho představám a požadavkům. 

Provozu knihovny se dotkly opravy na pobočce na Olomoucké ulici, výměna centrálního topného 

uzávěru a oprava stropu knihovny, výměna světel, oprava světel v dospělém oddělení. V roce 2011 

byla vyměněna okna na pobočce v Opavě Kateřinkách ( knihovna uzavřena 7 týdnů), další investiční 

výdaje souvisely s nákupem hardwaru a softwaru pro modernizaci  PC sítě knihovny. 

Z úsporných důvodů  dosud 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 2011 byly pracovní úvazky v provozech knihovny na  34,4 pracovníka). Půjčovní doba je na 

některých odděleních koncipována tak, aby se dala pracoviště  pokrýt pouze jedním úvazkem. 

Registrovaní návštěvníci mají také zdarma přístup na internet v provozech knihovny.  Mírný pokles 

registrovaných čtenářů v uplynulém období byl zastaven. V roce 2011  pokračoval nábor žáků 1. tříd 

v rámci akce Pasování prvňáčků. Knihovna se zapojila do republikových projektů na podporu 

dětského čtenářství. Tyto  akce na podporu dětského čtenářství i vlastní aktivity v oblasti  KVČ 

Škola naruby, Celé Česko čte dětem, Pasování prvňáčků mají vliv na to, že  kategorie dětí do 15 

let patří zatím ke stabilizovaným věkovým kategoriím. 

Věkové složení uživatelů je pro nás důležitým údajem, který  vede také k lepší  profilaci knihovních 

fondů na všech odděleních knihovny. V posledních letech se stále více prohlubuje citelný nedostatek 

počtu duplikátů, a tím i prodlužující se doba čekání  uživatelů na vyřízení rezervace.  

Také koncepce státních maturit a závazné seznamy maturitní četby se podílejí na preferenci této 

literatury pro potřeby středoškoláků.  

Od roku 2009 se začaly sledovat nové statistické ukazatele v oblasti návštěvnosti knihovny.  Důraz je 

kladen i na nové služby knihoven, tzv. virtuální návštěvnost, kdy si uživatelé mohou z domova 

realizovat sami některé služby, prodloužení knih, objednání knihy nebo její rezervaci. Ve srovnání 

s rokem 2010 zaznamenala virtuální návštěvnost opět narůst ( v roce 2010 – 132 192 uživatelů, 

v roce 2011 -  148 347 uživatelů).  Čtenáři  začali tuto službu využívat ve větší míře díky snížení 

počtu otevíracích hodin i své lepší adaptabilitě na nové technologie. K dispozici mají dva typy 

virtuálních katalogů, ve kterých mohou hledat.  

V roce 2011 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 
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vylepšit profilaci našich fondů a dát uživatelům k dispozici novější tituly z produkce let 2001 - 2006. 

V knihovnách v městských částech Opavy došlo k redukci prostorů  knihovny v Suchých Lazcích. 

V Milostovicích byly v zimě 2011 problémy s vytápěním knihovny, takže půjčovní doba nebyla tak 

pravidelná. Provoz knihoven byl také narušen zvýšenou nemocností dobrovolné knihovnice 

v Komárově a Milostovicích.  

 

Srovnání registrovaných čtenářů za období 2010-2011 

 

knihovna rok 2011 z toho rok 2010 z toho rozdíl 

Hlavní budova 11 144   10 542   602 

dospělé  7 241   6 952  289 

dětské  2867   2 689 178 

mediatéka  474   473 1 

internet  454  322 132 

zvuková knihovna  108   110 -2 

Kateřinky 2 350   2 438   -88 

Kylešovice 1 002   931   71 

Olomoucká 1 013   936   77 

knihovny MLK 251   257   -6 

celkem 15 760   15 104   656 

 

 

2.1.1 Věkové složení uživatelů KPBO 
 

V roce 2011 byla nejsilněji zastoupena kategorie čtenářů 20 – 29 let (VŠ a mladší produktivní věk)   

(20,32 %) a  čtenářů do 15 let ( 19,63 %), dále občané v mladším produktivním věku 30-39 let  

(14,72 %) a středoškolská mládež  od 16 – 19 let ( 12,92 %). Generace seniorů nad 60 let (14%), 

nejméně zastoupena je věková skupina 50-59 let (6,93 %).  

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 2011 si udržela 3. pozici kategorie uživatelů 30-

39 let, jedná se o skupinu lidí, která se dále vzdělává , nebo navštěvuje knihovnu se svými dětmi. 

 

19,63

12,92

20,3214,72

11,32

6,93 14,16

Věkové složení reg. uživatelů v %

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

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

rok 2011 19,63 12,92 20,32 14,72 11,32 6,93 14,16

0

5

10

15

20

25

Srovnání vývoje jednotlivých  věk. kategorií  v období 2007-2011

 

 

2.2. Výpůjčky  
 

V roce 2011 jsme zaznamenali mírný nárůst výpůjček. Doufáme, že knihovna bude v tomto 

příznivém trendu pokračovat i v dalších letech, neboť s ohledem na společenskou situaci jsme 

institucí dostupnou pro široké vrstvy obyvatel. Pokles byl zaznamenán na pobočce v Opavě 

Kateřinkách, která byla uzavřena na 8 týdnů kvůli výměně oken a knihovna se neotevřela veřejnosti, 

dokud nebylo odstraněno staveniště. Pokles výpůjček na MLK byl způsoben haváriemi vytápění a 

zvýšenou nemocností dobrovolné knihovnice. 
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knihovna rok 2011 z toho rok 2010 z toho rozdíl 

Hlavní budova 337 762   323687   14 075 

dospělé   250 823   242 943 7880 

dětské   67 080   61 441 5 639 

mediatéka   11 393   11 118 275 

zvuková knihovna   8 466   8 185 281 

Kateřinky 95 669   106 342   -10 673 

Kylešovice 55 811   51 427   4 384 

Olomoucká 44 557   42 907   1 650 

knihovny MLK 6 934   10 067   -3 133 

celkem 540 733   534 430   6 303 

 

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. Pro veřejnost jsme připravili cyklus přednášek. 

Spolupodílíme se na akcích města - festival Další břehy, Bezručova Opava a Den dětí. 

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

na pobočkách Kateřinky, Kylešovice a oddělením regionálních a knihovnických 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, Haloween a další. Oddělení je otevřeno i potřebám školských 

zařízení mimo Opavu, která návštěvu oddělení často spojují s návštěvou jiných zařízení města.  

 

2.3.1  Přehled nejvýznamnějších akcí 

Knihovna se zapojila  v roce 2011 do těchto celorepublikových nebo krajských projektů:  

Mezinárodní Den čtení (1.6. – 7.6. 2011) 

Den bezpečnějšího Internetu 

Kniha pro prvňáčka (září – červen) 

Celé česko čte dětem (celoroční) 

Klubko: „Kniha plná dobrodružství“ (leden – červen, slavnostní vyhlášení Hradec) 

Noc s Andersenem 

Noc s Andersenem se žáky ZvaPŠ Opava 

Pasování prvňáčků (dvě na sebe navazující besedy ukončené předáváním diplomů) 

Akce pro školy v rámci „Března měsíce čtenářů“ a „Týdne knihoven“ 

Letní knižní veletrh Ostrava 
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Projekty knihovny: 

ZŠ B. Němcové: „Země EU“ – Itálie (duben – červen 2011) 

ZvaPŠ Opava: „Podzim v knihovně“ (říjen) 

„Kde končí svět“ ( duben 2011 – duben 2012) 

 

Besedy + autorské čtení, přednášky:  

spisovatel  Jiří Pělucha  (autorské čtení a povídání o knize „Když Markétka sní popletené sny“) 

cestovatelé  Jiří  Mára (povídání o Islandu) a  Tomáš Černohous ( Jeruzalém) 

horolezci Čestmír Lukeš a Kamil Bortel 

spisovatel, publicista Arnošt Vašíček 

regionální publicistka Eva Peterková 

ilustrátoři Adolf Dudek a Bořivoj Frýba 

Lenka Rožnovská – autorka knih pro děti  

workshop s Alenou Zupkovou pro děti, učitele a knihovníky  

Čtecí maratón s Boříkem Frýbou (2 středeční dopoledne plná povídání spojená s kreslením obrázků 

se známým opavským ilustrátorem)  

 

KVČ pro zahraniční: 

v letošním roce jsme realizovali Český a Polský den  s partnerskou knihovnou v Ratiboři. Akce 

probíhaly střídavě v Opavě a v Ratiboři, knihovna organizačně zajišťovala českou část.  

 

Akce pro volný čas dětí: 
Mikuláš v knihovně (dopoledne se ZVaPŠ) 

Malované středy – tradiční malování ve středy pro školní družiny 

doprovodné akce Klubu maminek  

Veselé čtení a povídání o jarních zvycích (v rámci „Března měsíce knihy“ – dopolední akce pro ZŠ) 

Zábavné odpoledne s družinou ZŠ Otická 

Dubnové setkání se školní družinou ZŠ Otická 

Odpolední výroba draků pro veřejnost (akce v rámci „Týdne knihoven“) 

výtvarný projekt se ZVaPŠ Opava na téma “Podzim“ 

 

Dlouhodobé projekty knihovny a soutěže: 

Obrázky města Opavy  a okolí“ (únor – červen  2011) a vědomostní soutěž Z čarovné říše K.J. 

Erbena k 200. výročí narození pohádkáře, spisovatele a básníka K.J. Erbena ( září – listopad 2011).  

Školní kolektivy i individuální soutěžící byli pozváni na slavnostní vyhodnocení s kulturním 

programem ( Adolf Dudek). 

V roce 2011 pracoval na pobočce v Opavě Kateřinkách  Klub maminek a Klub seniorů, jejichž 

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

se ZVaPŠ a Charitou Opava.   

   

Výstavy: 

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

knihovny:  

Výstava fotografií z národních parků USA středozáp. a záp. pobřeží USA – Rostislav Dyluš 

BangBaby - výstava fotografií - děti z chudých oblastí Bangladéše – Petr Šebl, Adra 

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme – lidé postižení hluchoslepotou – Klub přátel červeno – bílé hole o.s. 

V zajetí ledu Lhotse 2010 – Kamil Bortel – festival Další Břehy 

Putovní výstava EKOFÓR 2004 – 2009 – Hnutí Brontosaurus 

Fotografika – Ljuba Olszewská Grygarová  

Milan Mainuš - Země protikladů /Rumunsko 2011/ 

Jiří Novák - Čtyři roční období 

Opava a okolí očima dětí – práce dětí ZŠ Opavy a okolí  

Na cestě do nebe – ZUŠ Háj ve Slezsku – festival Bezručova Opava 

Svět kolem nás – výstava fotografií Karla Jáchima 
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Putovní výstava školních časopisů – čtenářská gramotnost a projektové vyučování – Abeceda o.s. 

Kouzlení – výstava fotografií - Lenka Chudá 

Svět dinosaurů – výstava prací dětí ZŠ Šrámkova Opava 

 

2.4  Činnost oddělení ústřední knihovny, jejích oddělení a poboček 
 

V této části bude stručně  popsána  základní činnost oddělení, zdůrazněna specifika činností oddělení 

a poboček.  

 

2.4.1. Ústřední knihovna 
 

 Dospělé oddělení 

je naše nejvytíženější pracoviště, požadavky jsou kladeny zejména na aktualizaci KF v půjčovnách, 

k dispozici jsou i dva sklady v suterénu budovy, ze kterých se v roce 2011 půjčilo 6 600 svazků knih. 

V roce 2011 proběhla velká aktualizace volného výběru,  příruční knihovny a přeznačení fondu. 

Duplikáty a méně využívané knihy byly přeřazeny do skladů. 

Kromě klasických služeb oddělení poskytuje další služby uživatelům : 

webové vyhledávání ztracených titulů pro čtenáře a jejich nákup. 

Pracovníci oddělení jsou zapojeni do projektů knihovny, které přispívají ke zlepšení orientace ve 

fondu: projekt  knižní obálka  - bylo zpracováno cca   867 knižních obálek a  anotací. V letních 

měsících byla provedena průběžná revize KF.  

Oddělení uspořádalo 33 vzdělávacích akcí pro střední školy a 45 exkurzí. Pravidelně zaškoluje 

praktikanty ze Slezské univerzity. V roce 2011 se v provozu oddělení zaškolily také pracovnice 

z Ústřední knihovny  Slezské univerzity. 

Pracovnice dospělého oddělení se organizačně podílely na  konání Dne knihovníků 2011 v Opavě 

a na dalších akcích knihovny. 

 

 Dětské oddělení: 

kromě půjčovních služeb realizovalo toto oddělení v roce 2011 kontrolu a vyřazování časopisů, 

průběžnou revizi knihovních fondů, zapojilo se do projektů autorit a knižních obálek.  Oddělení 

komunikuje se školskými zařízeními na území Opavy i mimo město a pravidelně připravuje školám 

rozsáhlou nabídku besed a tématických setkání v knihovně. Spolupracuje s kanceláří primátora při 

organizaci Dětského dne a zapojuje se do akcí pro děti v rámci opavských festivalů.  

Ve spolupráci s nižšími ročníky ZŠ organizuje pravidelné návštěvy tříd a družin spojené s výměnou 

knih. Snaží se vypěstovat v malých čtenářích potřebu pravidelně navštěvovat knihovnu. Oddělení je 

garantem KVČ  pro děti a mládež do 15 let, koordinuje účast  dalších poboček na  projektech, do 

kterých je knihovna zapojena.   
 

V roce 2011 dětské oddělení realizovalo tyto výstavy: 

 Výstava dětských prací ze soutěže „Opava a okolí očima dětí“ (oddělení pro děti a mládež 

+ pobočky) 

 Výstava prací ze soutěže „O nejkrásnější loutku“ – Magistrát města Opavy 

 Putovní výstava školních časopisů – Občanské sdružení Abeceda 

 Výstava dětských prací na téma: „Roboti a kosmické stroje“ – Základní škola Otice 

 

Je garantem realizace grantu  Nebuďte na ulici, aneb do knihovny za zábavou a poučením 
( Knihovna 21. století, rok 2011). V roce 2011 jsme z tohoto dotačního titulu získali 10 000 Kč. 

Prostředky byly v souladu s projektem využity na materiálové náklady – nákup pomůcek pro 

výtvarné dílny a doprovodné akce Malované středy, doprovodné akce Klubu maminek  a výtvarnou 

dílnu s Alenou Zupkovou pro děti, učitele a knihovníky. Knižní odměny pro soutěžící byly využity 

například pro  dlouhodobé soutěže v roce 2011 - Opava a okolí očima dětí – práce dětí ZŠ Opavy 

a okolí, Z čarovné říše K.J. Erbena k 200. výročí narození pohádkáře, spisovatele a básníka K.J. 

Erbena. 
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 Multimediální studovna a internet: 

je určena všem zájemcům o Internet. Jedná se o  veřejně přístupné pracoviště, které je otevřeno 35 

hodin týdně pro všechny registrované uživatele knihovny i veřejnost. Ve středy, kdy je knihovna 

uzavřena, je tato studovna využívána k doškolování zaměstnanců knihovny, dobrovolných 

a profesionálních knihovníků okresu Opava nebo slouží k informační výchově studentů a žáků 

opavských škol i školských zařízení z nedalekých obcí. 

Pracovníci oddělení se, kromě obsluhy uživatelů studovny,  starají také o veškerou výpočetní 

techniku knihovny, tisk čárových kódů, tiskové výstupy v Braillu pro zvukovou knihovnu, tvorbu 

a údržbu webových stránek a údržbu systému AKIS včetně servisu OPAC 2.0. Pracoviště funguje 

jako servisní středisko pro veřejné knihovny okresu Opava i další knihovny, které  užívají AKIS 

Clavius. Pracovníci studovny udržují aktuální web knihovny. 

Vedoucí multimediální studovny také zabezpečuje servis AKIS Clavius v rámci Opavy i okolí. 

Servisní zásahy jsme v roce  2011 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 2011 bylo upraveno cca 7000 záznamů. Analýza chyb 

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

metodických návštěv. 
Další údržba dat v databázi Clavius REKS pro 23 knihoven Clavius REKS: 

nastavení revizí, 

harmonizace záhlaví, 

titulování identických dat, 

odstraňování duplicit, 

údržba slovníků. 

V roce 2011 podalo oddělení projekt do grantového titulu VISK3. 

 

 Zvuková knihovna:  

v roce 2011 měla zvuková knihovna  registrovaných 111 uživatelů + 2 institucionální uživatele        

(jedná se o slabozraké, nevidomé a těžce tělesně postižené uživatele). V rámci projektu Knihovna 21. 

století jsme v roce 2011 získali 10 000 Kč na nákup zvukových knih.  Naši uživatelé mají ve velké 

oblibě kromě produkce  zvukových knih z  KTN i  mluvené slovo  a CD z jiných firem ( Čs. Rozhlas, 

Fermata, Audiostory). Náklady na pořízení těchto nosičů jsou finančně náročnější než na klasické 

zvukové knihy z KTN, ale protože se jedná o dramatizaci četby nebo rozhlasových her, jsou mezi 

našimi uživateli velmi vyhledávané. V roce 2011 jsme pořídili 106 titulů zvukových knih a díky 

dotaci můžeme pokračovat i v nákupu zvukových knih od všech distributorů na knižním trhu. 

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. 

Zvuková knihovna zpracovala také zvuková CD pro regionální oddělení  (27 titulů=42 svazků). 

V rámci spolupráce mezi knihovnami se podílelo na vyplnění dotazníku o práci oddělení pro 

znevýhodněné uživatele a pro potřeby diplomových prací. Pro nevidomé byl vytištěn v Braillu 

časopis Informátor pro SONS (9x) 

Vyplňování dotazníků (Apogeum, Třebíč) – 2x 

Pro charitní domov byly připraveny 3 výměnné soubory zvukových knih. Průběžně byly vyřazovány 

poškozené zvukové knihy (162 svazků). 

 

 Mediatéka:  

kromě tradičních půjčovních služeb  oddělení poskytlo  prostor pro praxi studentů SU a údaje 

potřebné do diplomové práce. Průběžně byly aktualizovány seznamy DVD, hudebních CD 
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i zvukových knih. Byly vypracovány seznamy nejžádanějších titulů. Pracovnice oddělení pravidelně 

přispívá do Okka svými recenzemi. Podílí se na tvorbě autoritních záznamů z oblasti filmu. 

V oddělení proběhla aktualizace starých a opotřebovaných videokazet. Oddělení se podílí na tržbách 

KPBO. Pracovnice katalogizuje elektronické dokumenty, které vycházejí jako přílohy ke knihám 

a časopisům. Oddělení je odpovědné za nákup zvukových knih, hudebních nosičů a zvukově 

obrazových dokumentů i za jejich zpracování. 

 

 Studovna:  

oddělení je určeno nejen registrovaným uživatelům, ale i zájemcům z řad návštěvníků, kteří mohou 

využívat prezenčních služeb. V roce 2011 studovna vyřídila 503 požadavků MVS (z toho 53 kopií, 

3 MMVS), jiným knihovnám zasláno 386 MVS požadavků. 

V roce 2011 bylo zkatalogizováno 24 nových brožur, týkajících se převážně opavského regionu. 

Poslány 2 příspěvky do elektronického časopisu OKOO (Český překlad jeruzalémské Bible 

+ Meziknihovní výpůjční služba jako forma spolupráce knihoven v České republice).  

V rámci služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 16 dotazů.  
  

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. Od září 2011 byla tato služba pro malý zájem uživatelů a finanční náročnost zrušena. 

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 2011 byly vloženy 22 nové záznamy osobností 

a 31 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. 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  1958 článků z novin a odborných časopisů ( z toho 1156 

o Opavě a Opavsku). 

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

obce legionářské Obrana kraje Opavského.  
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2.4.2 Pobočka  Kateřinky 
 

v uplynulém roce se činnost pobočky soustředila především na aktualizaci a opravy knihovního 

fondu. Celý fond naučné literatury i beletrie pro dospělé byl nově označen, opraven a obalen. Méně 

využívané dokumenty byly převedeny do skladu, odkud bylo vyřazeno množství  silně opotřebených 

a uživateli již nepůjčovaných dokumentů.  

Pracovníci pobočky nepolevili ani v přípravě tematických besed pro žáky základních škol a pro děti 

z mateřských školek. Téměř všechny školy z nebližšího okolí docházejí nejen na besedy, ale také na 

pravidelné výměny zapůjčených knih. Děti se aktivně zúčastňují kolektivních i individuálních soutěží 

pořádaných knihovnou. Žáky prvních tříd i vloni vítal v knihovně skřítek Knihomílek.  

V letních měsících probíhala revitalizace objektu, ve kterém knihovna sídlí (výměna oken, zateplení 

fasády). Činnost pobočky byla přerušena na 2 měsíce. Pracovníci vypomáhali na jiných odděleních 

a pobočkách knihovny. Po ukončení stavebních prací v prostorách knihovny se pracovníci pobočky 

soustředili na úklid půjčoven, revizi knihovního fondu a přípravu na znovuotevření pobočky 

čtenářům. 

Na podzim probíhaly přípravy nových besed, inventarizace majetku, objednávka časopisů pro příští 

rok, vypracování plánu činnosti KVČ na rok 2012. 
 

Klub maminek v roce 2011: došlo k sedmi setkáním Klubu maminek. Jednotlivé schůzky byly 

tematicky zaměřeny. S velkým ohlasem se setkalo „Odpoledne plné her“ připravené ke Dni dětí, 

maškarní bál v únoru a beseda paní Šenkové na téma „Zdravá výživa dětí“. Celkově hodnotíme 

činnost klubu velmi pozitivně. V uplynulém roce jsme přivítali mnoho nových tváří. Na některých 

setkáních bylo množství návštěvníků na hranici kapacity prostor pobočky. Děti se učí samostatnosti, 

přicházejí pozvolna do kolektivu a jsou průbojnější. Knihovnu mají spojenou především s knihami, 

s hrami a kulturním prostředím.  

 

Klub seniorů se v roce 2011 sešel 4x. Stále oslovujeme nové potencionální členy. Velký úspěch mají 

cestopisné přednášky, besedy o zemích a regionální autoři blízcí generaci seniorů. U příležitosti 

MDŽ bylo připraveno „Zábavné čtení pro všechny ženy“. Paní Hana Vaňková, herečka Slezského 

divadla, předčítala humorné pasáže z knih psaných ženami pro ženy.  V březnu byla pro seniory 

připravena také přednáška pana Jindřicha Moslera „Postřehy z cest po Peru“. K dalšímu setkání došlo 

u příležitosti Velikonoc. Pro seniory bylo připraveno vystoupení dětí z MŠ E. Beneše, aktivně se 

mohli zapojit do tradičních velikonočních činností jako např. malování kraslic apod. Setkání skončilo 

pohoštěním. 

 V rámci Týdne knihoven byla připravena beseda s paní Evou Peterkovou, spoluautorkou 

a vydavatelkou regionálních kuchařek. Její vyprávění o místní kuchyni se setkalo s velkým ohlasem. 

 

2.4.3 Pobočka Kylešovice 
 

v uplynulém roce se činnost pobočky soustředila především na aktualizaci KF. Proběhlo zde velké 

vyřazování knih v počtu 3628 svazků.  Následně poté proběhla povinná patnáctiletá revize KF. 

V průběhu roku došlo k aktualizaci periodického tisku, přesunu knih z volného výběru do skladových 

prostor a s tím spojenými pracemi. 

V rámci besed s MŠ a ZŠ zde proběhly základní i tématické knihovnické lekce.Pobočka se aktivně 

zapojila do všech soutěží a aktivit knihovny . 

V prostorách knihovny se pořádaly fotografické výstavy, těšící se velikému zájmu z řad čtenářů i 

návštěvníků knihovny. 

 

Fotografické výstavy: 

JUDr. Karel Jáchim: Tak to vidím já 

Milan Mainuš: Země protikladů /Rumunsko 2011/ 

Jiří Novák: Čtyři roční období 

 

 



 

14 

 

 

2.4.4 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. V uplynulém roce byla na pobočce provedena 

aktualizace  knihovního fondu - došlo k vyřazení většího počtu knih a k převedení části fondu 

z pobočky do skladu. Během roku bylo ze skladu převezeno k vypůjčení 379 knih. 

V rámci dvou  základních knihovnických lekcí  MŠ a 14 exkurzím družiny PL byla dětem a mládeži 

přiblížena činnost a prostředí knihovny.  

Na pobočce byla také provedena povinná revize, pobočka byla během roku několikrát uzavřena 

z důvodu montáže teplovodu  a opravy stropu a svítidel. 

 

2.4.5 Oddělení regionálních a knihovnických služeb 
 

v rámci své činnosti se stará o 5 knihoven v městských částech Opavy.V roce 2011 byl aktualizován 

sklad střediska, přeznačen fond a byla provedena reorganizace stavění fondu.  

Knihy z regionálního fondu byly převedeny do  stálého fondu  knihoven Komárov a Milostovice.  

Z důvodu stěhování byl aktualizován a zredukován fond v S. Lazcích,  knihovna zmenšena na jednu 

místnost.  V místní knihovně v Malých Hošticích se  rekonstruovaly stupačky, které vedly přes 

místnost knihovny,  knihy z této pobočky byly vystěhovány a nastěhovány zpět, poté knihovna 

uklizena a vrácena do původního stavu. Oddělení vypomáhá v půjčovních službách při nemocnosti a 

zastupuje provozy Kylešovice a Olomoucká v rámci dovolených pracovníků. 

Oddělení se podílelo na aktualizaci fondu a revizi poboček Olomoucká a Kylešovice, Olomoucká 

sklad.  Oddělení  zajišťuje komplexně regionální služby viz příloha Komentář ke statistickému 

výkazu výkonu RF za rok 2011. Vede evidenci nebo organizuje vzdělávání pracovníků regionu i 

Knihovny P.B. viz dále v Závěrečné zprávě.   

 

2.5  Práce v  projektech knihovny 
 

Projekt Knižní obálka: 

Tento projekt, který se zaměřuje na vkládání obálek u nových a starších titulů knih, úspěšně v KPB 

probíhá již 5 let. Během této doby bylo zpracováno 22 777 titulů. V daném roce 2011 to bylo 

konkrétně 6 058 titulů. 

Zpracovávaly se knihy naučné i beletristické.  Z naučné literatury  se jednalo především o literaturu 

z oborů lékařství, zeměpisu a sportu. U beletrie se pokračovalo ve zpracovávání dobrodružných 

románů a knih s lékařskou tématikou.  

V dětské literatuře byly v roce 2011 upřednostněny  knihy z edice Děsivé dějiny. 

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. 

Této činnosti se v roce 2011 aktivně věnovalo 5 knihovnic. 

 

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 2011jsme 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.  
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Projekt - Soubor autorit:  

za rok 2011 bylo staženo do slovníku 3872 autorit z NK. Ke zvýšení počtu došlo v důsledku 

dokončení oprav na autoritních zápisech přiřazených do slovníku při připojení databází malých 

knihoven. Dále byla prováděna kontrola a oprava po následném titulování svazků, provedena byla 

oprava zápisů záznamů s přiřazeným malým a, k čemuž došlo po provedené aktualizaci programu, 

dále je postupně upravován počet zápisů v řádku s nevyplněným záhlavím provedením opravy 

záznamů u titulů. V důsledku práce na dodatečných opravách se zvýšil i počet vyhledávání v bázi 

autorit NK na 13242 vstupů. 

 

Projekt - Souborný katalog:  

v roce 2011zasílala KPBO pravidelně své záznamy do Souborného katalogu ČR. Celkem bylo 

zasláno 952 záznamů titulů za rok 2011, z nichž bylo 106 jedinečných. Do SK ČR posíláme 

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

Záznamy zasíláme 1x za týden automaticky pomocí OAI protokolu. 

 

2.6 Ediční činnost 
 

Publikační činnost:  

knihovna a její oddělení publikují na svých webových stránkách, v regionálním tisku a obecních 

zpravodajích. Opavská knihovna pravidelně publikuje v regionálním tisku, v odborném tisku – 

časopis Čtenář ( článek Zuzany Bornové Po kom se jmenují ).  

Knihovna  vydává elektronický časopis Občasník knihoven okresu Opava zaměřený na problematiku 

veřejných knihoven  ( 3x ročně).  

Pracovníci knihovny vytvořili v roce 2011 tyto nové materiály ke KVČ: 

„Čarodějnice a skřítci našich luk, lesů a domovů“ (novinka) 

- beseda je věnována pohádkovým postavičkám. Poznáme denní rozvrh čarodějnic, jejich školu 

a oblíbené činnosti. A také se vydáme za skřítky do našich domovů, lesů a luk. 

(určeno 1. – 2. ročníkům ZŠ) 

 

„Naše a světové pohádky“ (novinka) 

- kdo by neznal pohádky? I vám  hodně známé jsou v každé zemi jiné. Mohou se lišit popisem, 

množstvím přímé řeči i postavami. Autoři jsou hodně ovlivněni historií své vlasti.  

(určeno 2. – 5. ročníkům ZŠ) 

  

„Národní divadlo“ (novinka březen 2011) 

- beseda dětem přiblíží historii, historické události a legendy divadla. Vysvětlíme si některé divadelní 

pojmy, které jsou pro ně známé i neznámé. Představíme si nejznámější autory a jejich díla (určeno 

5. – 7. ročníkům ZŠ) 
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Scénáře a otázky k soutěžím: 

Opava a okolí očima dětí, Z čarovné říše K.J. Erbena.  

 

Pobočka Kateřinky: 

Pohádkář – K.J. Erben,  

Moderní poezie pro děti 

Veselé čtení se zvířátky 

Současní ilustrátoři dětských knih 

7 scénářů pohádek pro děti z Klubu maminek 
 

2.7  Vzdělávací, přednášková a školící činnost 

Vzdělávání knihovníků v organizaci : 

Libor Martinek : Současní mladí autoři Opavska 

Workshop – inchové obrázky, různé techniky práce s papírem – pro knihovny regionu 

Den poezie aneb napříč tvorbou současných slezských básníků  

Školení Clavius – novinky – pro knihovny regionu 

Workshop – vánoční motivy: přáníčka, malba na sklo, dekorace – pro knihovny regionu 

                        

Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací SKIP: 

Bohumín– podzimní setkání Klubka  

Účast na akci Klubka - vyhodnocení soutěže  

Letní knižní veletrh Ostrava 

 

V rámci projektu UZS : 

Ostrava – Inovační knih. kurz. Práce s dětmi v knihovnách –3 účastníci (5x) 

Ostrava – Inovační knih. kurz. Společný základ –  5 účastníků (4x) 

Olomouc – Komunikační dovednosti pro pracovníky v kultuře – 4 účastníci 

Ostrava – Inovační cyklický knih. kurz. Společný základ – 3 účastníci  (5x) 

Ostrava – Inovační cyklický knih. kurz. Fondy – 4 účastníci (5x) 

Ostrava – Ekonomie a účetnictví institucí působících v kultuře – 1 účastník 

Ostrava – seminář Projektový management v kultuře – 2 

Praha – Kurz Moderní IT. Linux, zákl. správa systému – 1 účastník 

Praha – kurz Moderní IT. Bezpečnost informačních technologií – 1 účastník 

Ostrava - Ekonomie a účetnictví institucí působících v kultuře – 1 účastník 

Ostrava – seminář Projektový management v kultuře – 2 účastníci 

Ostrava – Manažerské dovednosti pro zaměstnance institucí v oblasti kultury – 2 účastníci 

 

Školení jinými organizacemi :  

Opava – - Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení  – 1 účastník 

Opava – Daně ze závislé činnosti – 1 účastník 

Opava - Aktuality v účetnictví – 1 účastník 

Ostrava – Výtvarné dílo v životě malého čtenáře – 3 účastníci (2x) 

Třebíč – seminář Zvukové knihy v roce 2011 - 3 účastníci   

Příbram – akce pořádaná firmou Lanius, setkání servisních bodů - 1 účastník 

Brno – Knihovna bez bariér – 1 účastník 

Opava -Účetnictví a české účetní standardy  - 1 účastník 

Kroměříž – Dobrovolníci v knihovnách – 2 účastníci 

Ostrava – S knihou nejsi nikdy sám – 3 účastníci 

Ostrava – Letní knižní veletrh – 6 účastníků 

Ostrava – Komunikace s nevidomými – 1 účastník 

Brno – Vyhledávání v bezplatných bibliogr. databázích českých článků – 1 účastník 

Opava – Školení obsluh plynových zařízení a tlakových zařízení – 1 účastník 
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Opava - Seminář Zákoník práce 2012 – 1 účastník 

 Plzeň – celostátní seminář Regionální funkce knihoven – 3 účastníci 

Podzimní setkání Klubko – 2 účastníci 

Ostrava – Japonská literatura – 3 účastníci 

Ostrava – porada k RF – 2 účastníci  

Zaječí - akce pořádaná firmou Lanius - setkání servisních bodů - 1 účastník 

 

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 2011. 

 

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 2011 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 2011 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. 

 

2.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a PO 
 

Kontroly objektů jsou prováděny průběžně. Zápisy k jednotlivým akcím a kontrolám jsou 

k nahlédnutí v požární    knize u požárního preventisty a v zápisech o kontrolních osvědčeních. 

Byly provedeny revize (kontroly) - hasící přístroje a hydranty  

 - servisní prohlídky plynové kotelny 

( MDKPB,  KZ  minorit) 

 - revize komínů 

 - revize el.spotřebičů 

 - revize zabezpečovacích a požárních systémů  

                                                     

Pracovníci  (5) byli proškoleni na řízení  referentského vozidla. 
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2.10 Spolupráce s dalšími subjekty, zahraniční spolupráce 
 

Spolupráce se Slezskou univerzitou:  

v roce 2011 se na pracovištích knihovny vystřídalo 12 studentů ze Slezské univerzity na odborné 

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

v roce 2011 začala AKIS Clavius používat  Ústřední univerzitní knihovna, její pracovníci prošli 

v našem provozu praktickým zácvikem. 

Také spolupracujeme s odbornými knihovnami Slezského zemského muzea, zámkem Raduň 

a Soukromým zdravotnickým zařízením Krnov, kde se staráme o instalace AKIS Clavius. Na Slezské 

univerzitě je to instalace programu pro výuku studentů, v zámku Raduň je to instalace pro vkládání 

starých tisků a příruční knihovny. Dále provádíme servis pro veřejné knihovny okresu Opava. 

        

Česko polská spolupráce: 

v roce 2011 opavská knihovna realizovala společný česko-polský projekt  Český a Polský den. Také 

proběhla tradiční výměna knižních darů. 
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3  Knihovní fondy 
 

3.1 Doplňování 
 

      Přírůstek  za rok 2011 byl  12 065  knihovních jednotek,  z toho 11 498  knih, 567 ostatních 

dokumentů. 

Knihovna má celkem 247 886 knihovních jednotek, z toho 234 173 knih. 

 

Složení knihovních fondů: 

Naučná literatura     79 494 

Krásná literatura             154 679  

Zvukové dokumenty                          11 256 

Zvukově obrazové dokumenty    1 092 

Elektronické dokumenty     1 277 

Mapy                                                          88 

 

Tématické složení  přírůstku knih: 

 

Naučná literatura pro dospělé                                        1 996 

Krásná literatura pro dospělé                                         5 905 

Naučná literatura pro děti                                                 472 

Krásná literatura pro děti                                               3 125  

Celkem                                         11 498 
 

Složení přírůstku ostatních dokumentů: 

 

Zvukové dokumenty:     305 

Zvukově obrazové dokumenty:   189 

Elektronické dokumenty                                             67      

Mapy                                                                             6                                                                     

Celkem                     567 

 

 

2. Knihovní fondy dodané za r.2011 na jednotlivé knihovny – druh dokumentu knihy: 

 

Knihovna Soubory 

2011 

Svazky 2011 Svazky 2010 Rozdíl Časopisy 

 v Kč 

Dospělé od. 37 2 249 2 111 + 138 113 379 

Dětské od. 28   979   946       +   33   18 822 

Olomoucká 27 1 201 1 177 +   24    20 676 

Kylešovice 26 1 424 1 320       + 104    18 808 

Kateřinky 30 1 781 1 813 -  32    43 111 

stř. Opava  4             40      51        -  11      6 385 

Služ. knih.  6               6       8        -    2  

Region 32  3 605 3 532       +  73    

celkem       190 11 285     10 958       + 327   221 181 

 

V částce jsou uvedeny i časopisy čítárny, studovny a dětského oddělení. 

 

ÚDZF v r.2011 nakupoval i zpracovával knihy pro Budišov, Háj, Kozmice, Mokré Lazce, Chlebičov, 

Sudice a Štítinu.  Pro tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno 858 svazků ve 40 souborech. 
                             



 

20 

 

 

3. Jednotlivé knihovny dostaly knihy za Kč: 

 

              Dospělé oddělení                    403 184,- 

              Dětské oddělení                      145 998,- 

              Olomoucká                             205 612,- 

              Kateřinky                                295 218,- 

              Kylešovice                              240 884,- 

              Stř.Opava                                       321,- 

              Region                                     614 977,- 

 

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 – 284 sv.   

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

    SU, autoři, nadace atd.) 

 

 6. Bylo nakoupeno  567 ostatních dokumentů.    

 

 

3.2. Zpracování 

             
1. Bylo zpracováno, adjustováno, zapsáno a na knihovny rozesláno 12 143 svazků  

    (v r. 2010 -11 792 sv.). 

 

2.  Zkatalogizováno bylo 3 529 titulů  beletrie i naučné literatury ( v r.2010  3 619 titulů). 

      

3.3 Ochrana knihovního fondu 
                   

1. Na všech pracovištích bylo  obaleno 40 641 svazků, označeno 31 243 sv. a opraveno10 123 

svazků . Knihy se balí a opravují na všech pracovištích knihovny. V ÚDZF v r. 2011 označeno a 

obaleno 858 knih. 

 

2. Jednoduchá knihovnická vazba byla provedena u 2 477 knih. 

 

3. Probíhaly dílčí revize KF na jednotlivých odděleních. Na pobočkách Olomoucká a Kylešovice 

proběhly řádné revize KF, které byly ukončeny vypracováním protokolů o revizi KF. 

 

4. Z důvodů opotřebování, ztrát a aktualizace KF bylo vyřazeno  13 412 knihovních jednotek, z toho 

12 915 knih. 

                             

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

prováděly průběžné opravy v souvislosti s připojováním záznamů místních knihoven. 

 

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

 

7. Bylo vytvořeno 3 529 náhledů obálek a anotací. 

 

8. 3 pracovnice ÚDZF absolvovaly Inovační knihovnický kurz v Ostravě. 
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4. Kulturní zařízení minoritský klášter 
 

Knihovna spravuje objekt Kulturní zařízení minoritský klášter.  

Počet návštěvníků: 40 530 

Počet akcí v roce 2011: 161 

z toho: 

kulturní pořady 105 

počet návštěvníků 28550 

akce společenského významu 56 

počet návštěvníků 11 980 

 

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 16x 

koncerty, vernisáže, festivaly Bezručova Opava, Další břehy 

(počet jednotlivých pořadů) 11/22dní 

Bezplatné akce pro SU, za úplatu bylo provedeno                               8/13 dní   

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

Prostory zimního refektáře využívá k ekologické výchově NATURA Opava – Czech republic, 

zastoupená RNDr. Milanem Kubačkou, na základě Smlouvy o využití nebytových prostor mezi výše 

uvedeným a KPBO. V roce 2011 využilo prostory ke schůzkám celkem 3x.  

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

4.1 Provoz KZMK 
 

Provozní doba pro styk s veřejností byla stanovena: po – pá 10.00-16.00 hodin, dále dle potřeby 

v návaznosti na jednotlivé akce. Provoz byl zajišťován třemi zaměstnanci: provozní, zřízenec, 

uklízečka.  

 

Provozní objektu zajišťuje: 

koordinaci provozu 

organizaci údržby a oprav 

zpracování podkladů pro fakturaci  

sjednává možnosti a podmínky pronájmu 

průvodcovskou činnost  

ozvučení Sněmovního sálu  

vykonává dozor a pořadatelskou službu 

kontrolu objektu před i po ukončení pořádaných akcí 

dbá na dodržování bezpečnostních předpisů  

Obslužný personál zajišťuje: 

 příprava sálu dle požadavků pronajímatele 

 ozvučení Sněmovního sálu 

úklid objektu 

kontrola a zajištění odpovídajících hygienických podmínek na toaletách 
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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  

služba 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 

obsluha šatny 

aktuální úprava 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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Náklady a výnosy  Kulturního zařízení minorit v Opavě v roce 2011 

 

     

Název skuteč. 2010 skuteč. 2011 rozpočet 2011 % plnění 

NÁKLADY :         

Spotřeba materiálu celkem : 8961.00 23064.80 20600.00 112% 

Spotřeba energií celkem : 376975.00 442247.00 440000.00 101% 

Opravy a údržba : 35686.00 33782.20 35000.00 97% 

Cestovné 0.00 0.00 0.00 0% 

Služby celkem : 75555.00 80982.10 78000.00 104% 

Mzdové náklady celkem : 425802.00 462363.00 450000.00 103% 

Sociální a zdravotní pojištění 145191.00 157574.00 153000.00 103% 

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

NÁKLADY CELKEM : 1068170.00 1200013.10 1176600.00 102% 

          

VÝNOSY :         

za využití KZ minorit  352213.00 426425.00 420000.00 102% 

dotace na provoz od zřizovatele 718000.00 756600.00 756600.00 100% 

VÝNOSY CELKEM : 1070213.00 1183025.00 1176600.00 101% 

          

Rozdíl mezi výnosy a náklady : 2043.00 -16988.10 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 sále v Knihovně Petra Bezruče v Opavě v roce 2011 
 

Společensko kulturní akce (celkem: 43) 

ročníkové zkoušky – Církevní konzervatoř v Opavě (5 akcí) 

přednáška + filmová projekce ,, V zajetí Lhotse 2010“  horolezec Kamil Bortel – KPB Opava (1 

akce) 

slavnostní vyhlášení soutěže ,,Tisíc a jedna noc“ – dětské oddělení KPB Opava (1 akce) 

členská schůze – Sportovně střelecký klub (1 akce) 

konference ,,Opavské setkání „ – Okresní hospodářská komora (1akce) 

porada Bezručovy komise – KPB Opava (1akce) 

workshop – Okresní hospodářská komora (4 akce) 

čtecí maratón, setkání dětí s kreslířem Boříkem Frýbou – KPB Opava (1akce) 

předehrávky – Církevní konzervatoř v Opavě (15 akcí) 

přednáška ,,Fantastické záhady“, záhadolog Arnošt Vašíček – KPB Opava (1 akce) 

Den učitelů – Magistrát města Opavy (1 akce) 

Noc s Andersenem – KPB Opava (2 akce) 

pěvecká soutěž pro postižené děti ,,Začarovaná písnička“ – Rotary club Opava (1 akce) 

maturitní zkouška – Církevní konzervatoř v Opavě (1 akce) 

cestopisná přednáška ,, Jeruzalém v pohybu“ Tomáš Černohous – KPB Opava (1 akce) 

slavnostní předávání vysvědčení – SŠ technická (2 akce) 

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

slavnostní předávání vysvědčení – ZŠ Vrchní Opava (1 akce) 

konkurz – Církevní konzervatoř v Opavě (1 akce) 

slavnostní zasedání členů ke 160.výročí založení OHK (1 akce) 

seminář pro klienty clusteru – ČSOB (1 akce) 

setkání významných absolventů FPF Slezské univerzity Opava – Slezská univerzita Opava (1 akce) 

Polský den – KPB Opava (1 akce) 

přednášky, filmové projekce Tibet a 17 dní v severní stěně Eigeru , Čestmír Lukeš – KPB Opava 

(2 akce) 

beseda ,,Kde se zlobí sopky a telí ledovce“ cestovatel J. Mára – KPB Opava (1 akce) 

Den poezie, literární večer, David Bátor – KPB Opava (1 akce) 

sportovně společenská akce opavských ZŠ – Magistrát města Opavy (1 akce) 

Den knihovníků – SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje (1 akce) 

setkání se ilustrátorem Adolfem Dudkem – KPB Opava (1 akce) 

 

Kulturní akce (celkem 12 akcí) 

vernisáž + křest knihy ,, Na cestě do nebe“ , ZUŠ Háj ve Slezsku“ – festival Bezručova Opava 

(1 akce) 

varhanní koncert – Církevní konzervatoř v Opavě (3 akce) 

varhanní a pěvecký koncert – ZUŠ V. Kálika v Opavě (2 akce) 

koncert laureátů soutěží krajských ZUŠ – ZUŠ V. Kálika v Opavě (1 akce) 

koncerty zrakově postižených umělců – SONS (2 akce) 

koncert Komorního orchestru ,,Věnováno Dvořákovi“ – Musica Opava (1 akce) 

vernisáž výstavy ,,V zajetí ledu Lhotce 2010“ , Kamil Bortel – festival Další břehy (1 akce)   

přehlídka mladých varhaníků - nesoutěžní tvůrčí dílna pro posluchače a pedagogy konzervatoří v ČR 

– Církevní konzervatoř v Opavě (1 akce) 
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Přehled výstav v roce 2011 

Výstava fotografií z národních parků USA středozáp. a záp. pobřeží USA – Rostislav Dyluš 

BangBaby - výstava fotografií - děti z chudých oblastí Bangladéše – Petr Šebl, Adra 

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme – lidé postižení hluchoslepotou – Klub přátel červeno – bílé hole o.s. 

V zajetí ledu Lhotse 2010 – Kamil Bortel – festival Další Břehy 

Putovní výstava EKOFÓR 2004 – 2009 – Hnutí Brontosaurus 

Fotografika – Ljuba Olszewská Grygarová 

Opava a okolí očima dětí – práce dětí ZŠ Opavy a okolí  

Na cestě do nebe – ZUŠ Háj ve Slezsku – festival Bezručova Opava 

Svět kolem nás – výstava fotografií Karla Jáchima 

Putovní výstava školních časopisů – čtenářská gramotnost a projektové vyučování – Abeceda o.s. 

Kouzlení – výstava fotografií - Lenka Chudá 

Svět dinosaurů – výstava prací dětí ZŠ Šrámkova Opava 

 

5.2  Náklady a výnosy  sálu v Knihovně  P. Bezruče v Opavě v roce 2011 
    v  Kč 

Název sktečnost 2010 skutečnost 2011 rozpočet 2011 % plnění 

NÁKLADY :         

Spotřeba materiálu celkem : 15019.00 51946.50 32000.00 162% 

Spotřeba energií celkem : 674447.00 625477.02 624000.00 100% 

Opravy a údržba : 194722.00 35928.70 35000.00 103% 

Služby celkem : 77719.50 148532.80 126000.00 118% 

NÁKLADY CELKEM : 961907.50 861885.02 817000.00 105% 

          

VÝNOSY :         

za využití sálů MDKPB 87128.00 41572.00 50000.00 83% 

nájmy MDKPB 37062.00 76523.00 60000.00 128% 

dotace na provoz od zřizovatele 707000.00 707000.00 707000.00 100% 

zúčtování fondu FRIM (opravy) 0.00 0.00 0.00   

VÝNOSY CELKEM : 831190.00 825095.00 817000.00 101% 

          

Rozdíl mezi výnosy a náklady : -130717.50 -36790.02 0.00   
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6 Vyhodnocení závazných ukazatelů - Knihovna P. Bezruče v Opavě za rok 

2011 

 

6.1  Prostředky z rozpočtu zřizovatele 
 

                                                             stanovené v Kč    upravené v Kč   skutečnost v Kč 

 

Příspěvek na provoz       12 800 000    0    12 800 000 

Z toho limit mzdových prostředků          6 740 000    6 830 000      6 829 700 

           odpisy dlouhodob. majetku          746 000       776 000         776 016 

            

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2011 skončilo jako vyrovnané s nulovým 

výsledkem.  

Limit mzdových prostředků byl překročen o 89 700 Kč. Překročení bylo financováno z fondu odměn. 

Odpisy dlouhodobého majetku byly překročeny z důvodu nových nákupů investičních prostředků 

a financováno bylo z rezervního fondu knihovny.  

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 viz. kapitola 7.6.2 

      

 

 

 

6.2 Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 

        stanovené v Kč   skutečnost  v Kč   

 

Neinvestiční dotace na výkon  

regionálních funkcí    1 690 000     1 690 000  

     -  z toho mzdové náklady      750 000           754 290     

            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…“        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 2011 
 

7.1 Náklady  KPBO za rok 2011 
 

Hospodaření s finančními prostředky 

zřizovatele        

Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, píspěvková organizace   v tis. Kč, na dvě des. místa 

Náklady v roce 2011 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky 
Plán 
2011 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 
upravený 

finanční 

plán (FP) 
2011 

Skutečnost k 

31.12. 

2011(závěrka) 

Skutečnost 

k plánu 

2011 v % 

Skutečnost 

k 

upravenému 
FP v 

%(správně 

100%) 

Plán 2011 

Skutečnost 

k 31.12. 
2011 

(závěrka) 

  b d f g h i j k 

501 Spotřeba materiálu   1 920,00 312,00 2 232,00 2 232,03 116,25 100,00 0,00 0,00 

v tom - knihy 1 300,00 110,00 1 410,00 1 407,44 108,26 99,82     

           - čas., DVD,CD, zvuk. Knihy 345,00 -15,00 330,00 330,66 95,84 100,20     

           - kancelářské a čistící prostř. 130,00 82,00 212,00 211,31 162,55 99,67     

           - drobný dlouh. hmot. majetek 93,00 97,00 190,00 191,19 205,58 100,63     

           - spotřeba materiálů ostatní 40,00 30,00 70,00 71,68 179,20 102,40     

           - spotřeba PHM 12,00 8,00 20,00 19,75 164,58 98,75     

502 Spotřeba energie  1 645,00 -119,00 1 526,00 1 526,49 354,70 400,17 0,00 0,00 

v tom - spotřeba vody        120,00 -3,00 117,00 117,05 97,54 100,04     

           - ÚT a ohřev vody 175,00 -57,00 118,00 118,12 67,50 100,10     

           - spotřeba plynu 720,00 51,00 771,00 771,59 107,17 100,08     

           - spotřeba el. energie 630,00 -110,00 520,00 519,73 82,50 99,95     

503 Spotřeba jiných neskladov. dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

511 Opravy a udržování 210,00 -59,00 151,00 151,31 72,05 100,21     

512 Cestovné 8,00 17,00 25,00 25,37 317,13 101,48     

513 Náklady na reprezentaci 7,00 0,00 7,00 7,38 105,43 105,43     

518 Ostatní služby        769,00 98,00 867,00 866,14 112,63 99,90 0,00 0,00 

v tom- služby poštovní 60,00 -20,00 40,00 39,28 65,47 98,20     

           - služby telekom. a radiokom. 120,00 9,00 129,00 128,63 107,19 99,71     

           - nájemné 18,00   18,00 18,00 100,00 100,00     

           - konzult., porad. a právní 12,00   12,00 12,00 100,00 100,00     

           - školení a vzdělávání 5,00 8,00 13,00 12,77 255,40 98,23     

           - nákup služeb ostatní 150,00 156,00 306,00 306,86 204,57 100,28     

           - programové vybavení (DDNM) 40,00 -4,00 36,00 36,13 90,33 100,36     

           - ostraha objektů 93,00 -7,00 86,00 85,74 92,19 99,70     

           - internet 120,00 -23,00 97,00 96,78 80,65 99,77     

           - revize a odborné prohlídky 100,00 -5,00 95,00 94,84 94,84 99,83     

           - povinné  upgrade SW 36,00 -12,00 24,00 24,07 66,86 100,29     

           - nákup licence elektronických zdrojů 15,00 -4,00 11,00 11,04 73,60 100,36     

Nákup služ.-person.,mzdové,ekon. pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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Náklady v roce 2011 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Účet - položky Plán 2011 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2011 

Skutečnost k 

31.12. 
2011(závěrk

a) 

Skutečnos

t k plánu 

2011 v % 

Skutečnost 

k 

upraveném
u FP v 

%(správně 

100%) 

Plán 
2011 

Skutečnos

t k 31.12. 
2011 

(závěrka) 

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 6 740,00 90,00 6 830,00 6 829,70 101,33 100,00 0,00 0,00 

v tom  - platy zaměstnanců 6 660,00 103,00 6 763,00 6 762,86 101,54 100,00     

           - ost.osobní náklady (DPČ, DPP) 80,00 -13,00 67,00 66,84 83,55 99,76     

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 2 264,00 40,00 2 304,00 2 303,66 101,75 99,99     

525 Jiné sociální pojištění     0,00   0,00 0,00     

527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 272,00 -2,00 270,00 269,08 98,93 99,66     

528 Jiné sociální náklady 25,00 4,00 29,00 29,47 117,88 101,62     

531 Daň silniční     0,00           

532 Daň z nemovitosti     0,00           

538 Jiné daně a poplatky (kolky)     0,00           

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení     0,00           

542 Jiné pokuty a penále      0,00           

547 Manka a škody     0,00           

548 Tvorba fondů     0,00           

549 Ostatní náklady z činnosti 22,00 -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

551 Odpisy dlouhodobého majetku 746,00 30,00 776,00 776,02 104,02 100,00     

552 Zůstat. cena prodaného DNM      0,00           

553 Zůstat. cena prodaného DHM      0,00           

555 Tvorba a zúčtování rezerv     0,00           

556 Tvorba a zúčtování oprav. položek     0,00           

557 Náklady z odepsaných pohledávek     0,00           

562 Úroky     0,00           

563 Kurzové ztráty     0,00           

564 Náklady z přecenění reál. hodnotou     0,00           

569 Ostatní finanční náklady 61,00 22,00 83,00 83,10 136,23 100,12 0,00 0,00 

v tom - bankovní poplatky 15,00 -1,00 14,00 14,03 93,53 100,21     

           - pojištění (majetku, úrazové)   21,00 21,00 21,09 0,00 100,43     

           - povinné ručení 19,00   19,00 18,85 99,21 99,21     

           - ostatní 27,00 2,00 29,00 29,13 107,89 100,45     

571 Nákl. na nesp. nároky na prostř. SR     0,00           

572 Nákl. na nesp. nár. na prostř. ÚSC     0,00           

574 Náklady na ostatní nároky     0,00           

591 Daň z příjmů     0,00           

595 Dodatečné odvody daně z příjmu     0,00           

Ostatní nejmenované položky     0,00           

Náklady celkem 14 689,00 411,00 15 100,00 15 099,75 102,80 100,00 0,00 0,00 
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7.2 Výnosy KPBO za rok 2011 

 

Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele       

Název a adresa:  Knihovna Petra Bezruče v Opavě, píspěvková organizace   

         

Výnosy v roce 2011 (v tis. Kč, na dvě des. místa)       

 Výnosy  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2011 

Přesuny 
finančních 

prostředků 

mezi 
položkami 

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2011 

Skutečnost 

k 31.12. 
2011(závěr

ka) 

Skutečnost k 
plánu 2011 v % 

Skutečnost k 

upravenému 

FP v % 

Plán 
2011 

Skutečn
ost k 

31.12. 

2011(zá
věrka) 

  b d f g h i j k 

Příjmy z nájmů nebytových prostor 340,00 205,00 545,00 544,52 160,15 99,91     

      0,00   0,00 0,00     

Úroky 1,00 -0,50 0,50 0,40 40,00 80,00     

Použití rezervního fondu do výnosů 300,00 -116,00 184,00 183,76 61,25 99,87     

Použití investičního fondu do výnosů 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00     

Použití fondu odměn do výnosů 0,00 89,50 89,50 89,70 0,00 100,22     

Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 248,00 233,00 1 481,00 1 481,37 118,70 100,02 0,00 0,00 

v tom - zápisné 650,00 220,00 870,00 869,52 133,77 99,94     

           - upomínky 252,00 20,00 272,00 271,61 107,78 99,86     

          - ztráty knih 15,00 50,00 65,00 64,69 431,27 99,52     

         - půjčovné DVD 60,00 -7,00 53,00 52,76 87,93 99,55     

         - kopírování 20,00 -6,00 14,00 13,99 69,95 99,93     

         - rezervace dokumentů 35,00 10,00 45,00 44,49 127,11 98,87     

         - meziknihovní výp. služba 40,00 -2,00 38,00 37,61 94,03 98,97     

         - využití internet. Studovny 60,00 -20,00 43,00 42,62 71,03 99,12     

         - ostatní 60,00 1,00 61,00 61,34 102,23 100,56     

        - nákup a zpracování knih 35,00 -15,00 20,00 19,74 56,40 98,70     

Jiné ostatní píjmy 21,00 -18,00 3,00 3,00 14,29 100,00     

Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v tom dary     0,00   0,00 0,00     

Výnosy celkem 1 889,00 411,00 2 300,00 2 299,75 121,74 99,98913 0,00 0,00 

               

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2011 

Přesuny 

finančních 

prostředků 
mezi 

položkami 

Celkem 
upravený 

finanční plán 

(FP) 2011 

Skutečnost 
k 31.12. 

2011závěrk

a) 

Skutečnost k 

plánu 2011 v % 

Skutečnost k 

upravenému 
FP v % 

Plán 

2011 

Skutečn

ost k 

31.12. 
2011(zá

věrka) 

14689,0

0 411,00 15100,00 15099,75 102,80 100,00 0,00 0,00 

         

ROZDÍL (náklady minus 

výnosy - HČ)  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2011   

Celkem 

upravený 
finanční plán 

(FP) 2011 

Skutečnost 

k 31.12. 
2011závěrk

a) 

Skutečnost k 
plánu 2011 v % 

Skutečnost k 

upravenému 

FP v % 

Plán 
2011 

Skutečn

ost k 

31.12. 
2011 

(závěrka

) 

  12800,00   12800,00 12800,00 100,00 100 0,00 0,00 

   

HČ-dotace 

od zřizov. 

HČ-

dotace 

od 

zřizov. 

   
Zisk z 

DČ 
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7.3 Finanční prostředky z jiných zdrojů      

         

Vypsat ostatní nejmenované 

položky z nákladů (finanční 

prostředky z jiných zdrojů- 

dotace, projekty...) 

Hlavní činnost 
  

Plán 

2011 

Přesuny 

finančních 

prostředků 

mezi 

položkami 

Celkem 

upraven

ý 

finanční 

plán 

(FP) 

2011 

Skutečnost k 

31.12. 

2011(závěrka) 

Skut

ečno

st k 

plán

u 

2011 

v % 

Skutečnost 

k 

upraveném

u FP v % 

  

Dotace MSK: Výkon regionál. 

Funkcí 1 690,00     1690 

100,

00     

Grant MK ČR: - Zvukové knihy 10,00     10 100     

 - Nebuďte na ulici …. 10,00     10 100     

 - Máme společné hranice …. 0,00     0 0    
 

               

Celkem 1 710,00 0,00 0,00 1 710,00 100     

 
 

7.4  Stav a pohyb  fondů                     k 31.12.2011 
    

FKSP: skuteč.Kč plán v Kč 

% 

plnění 

Zdroje : počáteční stav k 1.1.2011 20 263,29 20 263,29 100,0 

             základní příděl r. 2011 75 172,00 73 920,00 101,7 

Zdroje celkem 95 435,29 94 183,29 101,3 

Výdaje : příspěvek na stravování 66 328,00 65 000,00 102,0 

              odměny a dary 14 500,00    26 087,00 55,6 

              DHDM   (OE) 0,00 0,00 0,0 

              sociální výpomoc - nenávratná 0,00 0,00 0,0 

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

              Ostatní 0,00 3 096,29 0,00 

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

Výdaje celkem 80 828,00 94 183,29 85,8 

Zůstatek FKSP k 31.12.2011 činí 14 607,29 Kč     

Zůstatek na BU FKSP k 31.12.2011 činí 12930,29 Kč    

Rozdíl 1677 Kč činí převod za zákl. příděl  z mezd  za 12/2011.  
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Fond reprodukce majetku   skutečnost  

Zdroje : poč. stav k 1.1.2011   249 458,86  

             dotace ze SR MKČR (VISK3)    0  

             odpisy r. 2011   776 016,00  

             převod z fondu rezerv   0,00  

Zdroje celkem   1 025 474,86  

Výdaje : nákup :       

Klimatizační jednotka   40 800,00  

PC technika UTM firewool XTM 505   57 600,00  

AKS Clavius – nový modul   71 539,00  

Výdaje celkem    855 535,86  

Zůstatek fondu k 31.12.2011 činí 855 535,86 Kč    

       

Fond rezerv   skutečnost  

Zdroje : poč. stav k 1.1.2011   144 348,11  

             Zlepšený HV za rok 2010      304 758,55  

Zdroje celkem :   449 106,66  

Výdaje :   0  

úhrada ztráty hospodaření    183 765,44  

Výdaje celkem  :   183 765,44  

Zůstatek fondu k 31.12.2011 je 265 341,22 Kč    

       

Fond odměn   skutečnost  

Zdroje : poč. stav k 1.1.2011   195 422,00  

       

Výdaje : mimořádné odměny   89 700,00  

Zůstatek fondu k 31.12.2011  je 105 722,- Kč    
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7.5  Rozbor mzdových nákladů 

 

 
Název položky Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Rozpočet 2011 

Mzdové náklady 6 678 876,- Kč 6 673 161,- Kč 

 

6 660 000,- Kč 

 

Ostatní osobní náklady                

61 124,- Kč 

 

 66 839,- Kč 

 

80 000,- Kč 

Regionální funkce 734 985,- Kč 754 290,- Kč 750 000,- Kč 

Čerpání z FO 0                  89 700,- Kč 0 

Celkem mzdové nákl. 7 474 985,- Kč 7 583  990,- Kč 7 490 000,- Kč 

 

Rozbor mezd :                                                                                                               v Kč 

 

Název položky Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 

Tarifní mzda 4 863 601,- 5 025 013,- 

Osobní hodnocení 638 746,- 614 173,- 

Příplatky za vedení 263 172,- 261 700,- 

Další plat 0 0 

Náhrada mzdy 698 299,- 673 307,- 

Odměny 185 023,- 161 900,- 

Příplatky (so+ne) minorit 30 035,- 26 768,- 

Ostat. os. nákl.  (DPČ,DPP)                                      61 124,-                66 839,- 

Celkem :  6 740 000,- 6 829 700,- 

 

Zaměstnanci 

 

Název položky Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 

Průměrný přepočtený stav 33,63 33,63 

Průměrný evidenční stav                    38 38 

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

Eviden. stav zaměst. k 31.12.                     39 39 

Počet dobrovol.  knihovníků                       5 5 

 

Název položky Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 

% nemocnosti                        3,36 2,35 

Průměrný hrubý měs. příjem 16 550,- Kč 16 758,- 

 

Čerpání mzdového limitu v roce 2011 : 
mzdový limit                                                            6 740 000,- Kč 

skutečnost                                                               6 829 700,- Kč 

________________________________________________________________________ 

rozdíl                                                                            89 700,- Kč 

 

Limit mzdových prostředků na rok 2011 byl překročen o 89 700 Kč z důvodu vyplácení 

mimořádných odměn. Překročení bylo financováno z fondu odměn. 
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7.6 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých MK ČR 

 

Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století 
 

Název příjemce dotace:  Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. 

Adresa:  Nádražní okruh 27, 746 01 Opava 

IČ:  00318574 

Kraj:  Moravskoslezský 

Zřizovatel (pro příspěvk. organizace):  Statutární město Opava 

vyúčtování provedl: Zuzana Valentová Tel./e-mail: 

    

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.  2/11 – MK-S 3544/2011 OUK 

Název projektu:   Rozvíjení fondu zvukových knih …. 

Datum realizace projektu:  Rok 2011 

    

Celkové náklady na projekt  20 583,- Kč 

% podíl dotace na celkových nákladech  49 % 

    

Zdroje financování projektu   

Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)  10 000,- Kč 

Vlastní  podíl na financování projektu  10 583,- 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  20 583,- Kč 

    

Nevyčerpané finanční prostředky  0,- Kč 

(uveďte datum převodu  a doložte fotokopií 

avíza)   

 

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

zašlete nejpozději do 15. ledna 2012 na adresu Ministerstva kultury, samostatnému oddělení 

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

samostatného oddělení literatury a knihoven MK ČR. 
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Příloha č. 2 
 

Seznam dokladů k  realizaci projektu 

 
Tento formulář lze případně nahradit účetní sestavou s detailním rozpisem položek 
 

(údaje uváděny v Kč) 

Číslo 

dokladu dle 

účetní 

evidence 

Druh 

dokladu
1
 

Předmět platby
2
 

 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno 

z dotace 

Datum 

úhrady
3
 

9300034 faktura Zvukové knihy 1650,-  8. 2. 2011 

3041 pokl. dokl. Zvukové knihy 487,-  4. 3. 2011 

9300174 faktura Zvukové knihy 550,- 550,- 7. 4. 2011 

9300254 faktura Zvukové knihy 1882,- 1882,- 10. 5. 2011 

9300539 faktura Zvukové knihy 4400,- 4400,- 14. 6. 2011 

9300561 faktura Zvukové knihy 2915,- 2915,- 13. 9. 2011 

9300578 faktura Zvukové knihy 2420,-  21. 9. 2011 

9300725 faktura Zvukové knihy 2759,- 253,- 16. 11. 2011 

9300770 faktura Zvukové knihy 3520,-  7. 12. 2011 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  Celkem 20583,- 10000,-  

        (tabulku lze dle potřeby upravit) 

 

                                                           
1
 Tj. faktura, smlouva nebo dohoda. 

2
 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. 
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Formulář k vyúčtování finančních prostředků Knihovna 21. století  
 

               (údaje uváděny v Kč) 

Název příjemce dotace:  Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. 

Adresa:  Nádražní okruh 27, 746 01 Opava 

IČ:  00318574 

Kraj:  Moravskoslezský 

Zřizovatel (pro příspěvk. organizace):  Statutární město Opava 

vyúčtování provedl: Zuzana Valentová Tel./e-mail: 

    

Rozhodnutí MK č. j. /sp. zn.  3/22 – MK-S 3590/2011 OUK 

Název projektu:  
 Nebuďte na ulici  aneb do knihovny za 

zábavou a poučením   

Datum realizace projektu:  Rok 2011 

    

Celkové náklady na projekt  31290,- Kč 

% podíl dotace na celkových nákladech  32 % 

    

Zdroje financování projektu   

Výše státní dotace MK (uveďte dle odborů MK)  10 000,- Kč 

Vlastní  podíl na financování projektu  21 290,- 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  31 290,- Kč 

    

Nevyčerpané finanční prostředky   

(uveďte datum převodu  a doložte fotokopií 

avíza)   

 

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

zašlete nejpozději do 15. ledna 2012 na adresu Ministerstva kultury, samostatnému oddělení 

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

samostatného oddělení literatury a knihoven MK ČR. 
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Příloha č. 2 
 

Seznam dokladů k  realizaci projektu 

 
Tento formulář lze případně nahradit účetní sestavou s detailním rozpisem položek 
 

(údaje uváděny v Kč) 

Číslo 

dokladu dle 

účetní 

evidence 

Druh 

dokladu
4
 

Předmět platby
5
 

 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno 

z dotace 

Datum 

úhrady
6
 

  Materiálové náklady:    

3059 pokl. dokl. Výtvarné potřeby 372,- 372,- 31. 3. 2011 

3075 pokl. dokl. Výtvarné potřeby 38,- 38,- 27. 4. 2011 

9300292 faktura Odměny pro soutěžící 5000,-  25. 5. 2011 

3093 pokl. dokl. Výtvarné potřeby 83,- 83,- 25. 5. 2011 

3135 pokl. dokl. Výtvarné potřeby 4038,- 4038,- 10. 8. 2011 

3194 pokl. dokl. Výtvarné potřeby 2201,- 469,- 9. 11. 2011 

3204 pokl. dokl. Výtvarné potřeby 54,-  24. 11.2011 

  Materiálové nákl. celkem 11786,- 5000,-  

      

  Honorářové náklady:    

4021 dohoda H. Vaňková, beseda, čtení 600,-  31. 3. 2011 

3063 smlouva Č. Lukeš, přednáška 3000,-  6. 4. 2011 

4029 dohoda A. Zupková, workshop 1800,-  30. 4. 2011 

3084 pokl./fakt. T. Černohous, přednáška 2800,- 2800,- 12. 5. 2011 

9300632 faktura J. Mára, přednáška 5200,- 2200,- 13. 10. 2011 

3179 smlouva Č. Lukeš, přednáška 3000,-  18. 10. 2011 

9300817 faktura A. Dudek, malování  

s dětmi 

3104,-  20. 12. 2011 

  Honorářové nákl. celkem 19504,- 5000,-  

      

      

      
  Celkem 31290,- 10000,-  

        (tabulku lze dle potřeby upravit) 

                                                           
4
 Tj. faktura, smlouva nebo dohoda. 

5
 Např. honorář (komu za co), pronájem (čeho), cestovné (čí), nákup materiálu (jakého), služby (jaké), lektorné apod.  

6
 Ve sloupci „Datum úhrady“ vypište den, měsíc i rok. 
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7.7  Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku 

Péče o spravovaný majetek 

Nemovitý a movitý majetek je pojištěn. Smlouvy na pojištění nemovitého a movitého majetku 

ve správě knihovny  jsou uzavřeny mezi zřizovatelem Statutárním městem Opavou a Českou 

pojišťovnou. 

Investiční činnost organizace 

Knihovna v roce 2011 realizovala investiční záměr: 

1. Pořízení klimatizační jednotky do kanceláře, kde jsou umístěny servery knihovny. 

2. Pořízení PC techniky UTM firewool XTM 505. 

3. SW –  nový modul AKIS Clavius verze SQL. 

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

investičního majetku.   

Údržba a opravy 

V  roce 2011 byla opravena topná tělesa ve velkém sále MDKPB, dále byla opravena elektroinstalace 

stropních svítidel a oprava stropu  na pobočce Olomoucká.  Elektroinstalace stropních svítidel byla 

provedena také na oddělení pro dospělé čtenáře na hlavní budově knihovny. V kotelně MDKPB byla 

opravena sanační omítka. Součástí nákladů na položce oprava a údržba byla i údržba parketové 

plochy  ve sněmovním sále KZ minorit . Dále byly provedeny drobné a pravidelné opravy majetku. 

 

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. 2011 :   

 

 - 311 ..  odběratelé z toho (čtenáři 81390,-Kč)           131 898,65 Kč 

 - 314 ..  poskytnuté zálohy            133 882,-   Kč 

                

 

Krátkodobé pohledávky organizace  k 31. 12. 2010 činí 265 780,65 Kč. 

 

 

Závazky organizace k 31. 12. 2011 : 

 

Dodavatelé : 

 - 321 .. dodavatelé           95 255,86 Kč 

 

Zaměstnanci : 

 - 331 ..  výplata mezd          416 507,- Kč 

 - 378 ..  ost. závazky vůči zaměst.                    67 752,- Kč 

 - 336 ..  zúčtování s instit. soc. a zdr. poj.                 292 685,- Kč 

 - 342 ..  daň zálohová + srážková         54 925,- Kč 

 

Krátkotkodobé závazky organizace k 31. 12. 2011 činí   927 124,86  Kč. 

 

 

 - 381 ..   dohadné účty aktivní                  0,- Kč 

 - 389 ..   dohadné účty pasivní       243 129,- Kč 

 

Jedná se o krátkodobé  pohledávky a závazky.  

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

vnitřní směrnice. 

V účetní evidenci nemáme vedenou žádnou odepsanou pohledávku.  

 

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

o účetnictví, včetně pozdějších předpisů, podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a podle Směrnice 

o inventarizaci. 

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

k 5. 12. 2011 a rozdílová inventura  k 1. 1. 2012 viz. rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů – 

kap. 7.9.1 a přehled majetku KPBO – kap. 7.9. 
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7.9  Přehled majetku KPB k 31. 12. 2011     

     v Kč 

  k 1. 1. 2011 rok 2011 rok 2011 k 31.12.2011 

název účet počáteční stav 

přírůstek 

(nákup) úbytek (vyřazení) zůstatek 

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

Dlouh. hmotný majetek 022.. 10 238 361,80 98 400,00 0,00 10 336 761,80 

Dlouh. nehmotný majetek 013.. 1 080 732,00 71 539,00 0,00 1 152 271,00 

Drob. dlouh. hmot. majetek 028.. 5 762 260,91 221 338,60 824 004,66 5 159 594,85 

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

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

Ostatní majetek (evidenčně) 902.. 508 871,12 2 054,00 9 526,50 501 398,62 
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7.9.1  Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011 v KPBO 
     

Účet č. Název účtu Účetní stav 

Stav zjištěný Inventarizační 

inventarizací rozdíl 

013 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 152 271,00  1 152 271,00  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 10 336 761,80 10 336 761,80 0 

028 Drob. dlouhodb. hmotný majetek 5 159 594,85 5 159 594,85 0 

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

902 Ostatní majetek v operat. evidenci 501 398,62 501 398,62 0 

          

112 0001   Materiál na skladě 28 329,00 28 329,00 0 

241 0001 Běžný účet u KB  704 037,21 704 037,21 0 

241 0002 Běžný účet u KB regionální funkce 21 937,00 21 937,00 0 

241 0411 Běžný účet (FO) 105 722,00 105 722,00 0 

241 0413 Běžný účet (FR) 265 341,22 265 341,22 0 

241 0416  Běžný účet (FRM) 855 535,86 855 535,86 0 

243 0412 Účet FKSP u KB 12 930,29 12 930,29 0 

261 0001 Pokladna 69 158,00 69 158,00 0 

263 0003 CCS záloha 3000,00 3000,00 0 

263 0001 Ceniny známky 5 749,00 5 749,00 0 

263 0002 Ceniny stravenky 72 540,00 72 540,00 0 

311 0001  Pohledávky - odběratelé 50 508,65 50 508,65 0 

314 0001 Zálohy - dodavatelé 125 410,00 125 410,00 0 

314 0002 Zálohy - dodavatelé (časopisy) 8 472,00 8 472,00 0 

311 0003 Pohledávky za čtenáři 81 390,00 81 390,00 0 

321 0001 Závazky (dodavatelé) 92 255,86 92 255,86 0 

331 0001 Zaměstnanci - pokladna 237 239,00 237 239,00 0 

331 0002 Zaměstnanci - platy na účet 179 268,00 179 268,00 0 

378 0101 Závazky – pojištění odpovědnosti… 5 502,00 5 502,00 0 

378 0102 Závazky - zaměstnanci spoření 62 100,00 62 100,00 0 

378 0104 Závazky - ostatní            150,00               150,00  0 

336 0101 Zúčtování s OSSZ 162 583,00 162 583,00 0 

336 0111 Zúčtování s OSSZ  42 290,00 42 290,00 0 

336 0201 Zúčtování se zdravot. pojišťovnami 58 527,00 58 527,00 0 

336 0211 Zúčtování se zdravot. pojišťovnami 29 285,00 29 285,00 0 

342 0101 Daň ze závislé činnosti 54 925,00 54 925,00 0 

389 0001 Dohadný účet pasivní 243 129,00 243 129,00 0 

388 0001 Dohadný účet aktivní 0,00 0,00 0 
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7.10  Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2011 
             

           v Kč,  na dvě des. místa 

Název organizace IČ 

Výsledek 

hospod. 

po zdaň. 

celkem 

Návrh organizace Návrh zřizovatele Zůstatek k 31.12.2011 Návrh 

organizac

e 

Návrh zřizovatele 
Zřizovatelem 

nařízený odvod 
Příděl do 

rezervníh

o fondu 

Příděl 

do fondu 

odměn  

Příděl do 

rezervníh

o 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     265341,22 855535,86 105722,00 0,00 0,00   

Celkem   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265341,22 855535,86 105722,00 0,00 0,00 0,00 

             

             
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
             

Ředitel/ka organizace:   

Mgr. Zuzana Bornová          

 

Zpracoval:  

Zuzana Valentová            

 

Dne: 11.4. 2012             

              

      Podpis ředitele/ky organizace   

 

 


