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I. HLAVNÍ ÚKOLY
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Výkon regionální funkce pro veřejné knihovny regionu Klatovy – v souladu
se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a s pověřením Studijní
a vědecké knihovny Plzeňského kraje k výkonu regionálních funkcí v knihovnách
regionu Klatovy.
Zabezpečovat všem občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke kulturním
hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech knihovny.
Poskytovat kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost pořádáním výstav, besed,
přednášek, seminářů, literárních soutěží a konferencí.
Vyhlášení XXII. ročníku Literární Šumavy.
Účast v celostátní akci Březen – měsíc čtenářů.
Účast v 16. ročníku celostátní akce Týden knihoven.

II.

KNIHOVNÍ FONDY

1.

Doplňování fondu
 nákup knih orientován na dodavatele s vyšším rabatem a na využití Internetu
 objednávka knih z grantu MK ČR Česká knihovna
 nákup mluveného slova ve formátu MP3 na CD z Knihovny a tiskárny pro
nevidomé K. J. Macana v Praze – Smlouva o spolupráci
 nákup výměnného fondu (z dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí)

2.

Zpracování fondů a katalogů
 předávání dat do Souborného katalogu ČR – periodicita 1× měsíčně – v roce 2012
celkem předáno 945 záznamů
 předávání dat do souborného katalogu SKAT
 průběžná aktualizace slovníků autorit
 doplňování katalogizačních záznamů náhledy obálek a anotacemi – na základě
smlouvy mezi SKIP a některými distributory a nakladateli, vlastní scanování
 doplňování on-line katalogu hudebního oddělení obrázky bookletů
 tisk seznamu odebíraných periodik
 v roce 2012 byl zakonzervován lístkový generální katalog a lístkové katalogy
regionálního oddělení

3.

Aktualizace fondu
 průběžně ve všech odděleních knihovny
 při vyřazování knih obsahově zastaralých a fyzicky poškozených se postupuje
podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a Směrnice č. 10 MK ČR
 revize knižního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře (od 28. 5. do 8. 6. 2012)

III.

SLUŽBY ČTENÁŘŮM

1.

Základní ukazatele a údaje – rok 2012
Počet registrovaných čtenářů
z toho:
čtenáři do 15 let
Návštěvníci celkem
Návštěvníci knihovny
z toho:
půjčoven a studoven
využívající internet
kulturních akcí
vzdělávacích akcí
Návštěvníci on-line služeb
Výpůjčky celkem
z toho:
zvukové
periodika
Kulturní akce pro veřejnost
Vzdělávací akce pro veřejnost








4 308
964
140 198
82 516
63 965
6 721
9 213
2 617
57 682
185 137
1 413
61 934
139
93

pravidelná aktualizace webové stránky knihovny
průběžné doplňování sekce Fotogalerie na webových stránkách knihovny
zpracován a zveřejněn seznam odebíraných periodik
aktuální informace o kulturních akcích na panelech před vstupem do knihovny
propagace služeb knihovny v regionálním tisku a dalších sdělovacích prostředcích se
zaměřením na aktuální témata
pravidelné zasílání informací o akcích knihovny pomocí e-mailových zpráv všem
zájemcům
profily na sociálních sítích – Facebook a Twitter, od roku 2012 i Google+

2.

Akce pro děti

Oddělení pro děti a mládež:
Bylo uskutečněno celkem 48 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 1 283 dětí, 38
vzdělávacích akcí s 805 návštěvníky a přišlo 355 uživatelů internetu. Převážně se jednalo
o exkurze pro ZŠ, literární besedy pro ŠD a ZŠ a knihovnické lekce pro MŠ.
Uskutečnily se dvě besedy s populárním tvůrcem legendárního komiksu Čtyřlístek
Jaroslavem Němečkem (21. 3.) a beseda se spisovatelkou T. Meravou o její knize „Jak se
straší Stráchnivec“ (14. 11.).
V „Březnu, měsíci čtenářů“ se knihovna zapojila do celostátního projektu „Noc
v knihovně s Andersenem“ (30. 3.) pro přihlášené děti z řad čtenářů knihovny s programem
plným her až do soboty (15 účastníků).
6. 3. se uskutečnil Maratón čtení. Známé osobnosti četli z Deníku malého poseroutky od J.
Kinneye.
Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy připravila pro čtenáře komponované
pásmo „Shakespeare život a dílo“, 176 účastníků (9. 11.).
V rámci celorepublikové akce CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se uskutečnilo každou
středu společné čtení pro školní družiny.

Pobočka oddělení pro děti a mládež
ZŠ Tolstého:
Bylo uspořádáno 38 kulturních akcí,
kterých se zúčastnilo 1 030 dětí, 34
vzdělávacích akcí s 799 návštěvníky a přišlo
1 931 uživatelů internetu.
Beseda s autorem knih pro děti Ivanem
Vičarem (19. 3.), účast 55 dětí ze 3. třídy.
Pobočka oddělení pro děti a mládež se
přihlásila svou aktivitou do celostátních akcí
Týden čtení (1.–8. 3.) a Čtenářské dílny (pro 2.
stupeň ZŠ).
Maminky na MD měly možnost
seznámit se s internetem – založení e-mailu,
vyhledávání informací, připojování a úprava
souborů, seznámení s Excelem.
Městská knihovna ve spolupráci se vzdělávacím studiem SIGN uspořádala pilotní
interaktivní workshop pro žáky 2. tříd „Svět našich nevidomých a neslyšících kamarádů“
(2. 4.).
Beseda s ilustrátorem knih pro dětí Adolfem Dudkem „Malování pro děti“, účast 25
dětí ze ZŠ Bolešiny spojená s exkurzí (19. 4.).
Uskutečnil se 6. ročník Velké čtenářské soutěže pro žáky 2. a 3. třídy všech ZŠ
v Klatovech (městské finále 16. 5.). Soutěžilo se ve čtení neznámého textu. Vítězové
městského finále postoupili do okresního finále (ZŠ v Klatovech a v Nýrsku). Odborná porota
vybrala z finalistů nejlepší čtenáře v jednotlivých kategoriích (23. 5. 2012).
Městská knihovna Klatovy a The Language School of English Martina Searles
připravily pyžamovou party v angličtině ke Dni dětí – „Pajama Party for Kids“ (1. 6.).
Pohádkové předávání vysvědčení žákům 1. tříd (29. 6.).
Ve 2. pololetí se kulturní a vzdělávací akce zaměřily na témata: začátek školního roku,
podzim v knihovně, Halloween, čtenářská dílna pro 6. a 8. třídy ZŠ, Den pro dětskou knihu –
Mikulášská besídka pro děti z MŠ, Vánoce – tradice a zvyky.

3. Výstavy
Výstavky v čítárně:
Pravidelně byly obměňovány výstavky knih
autorů, jež mají výročí narození či úmrtí.
Tematické výstavky – čtenáři se inspirují: Kraslice,
Čarodějnice, Quilling, Pletené dětské čepičky,
Patchworkové tašky, Vějíře, Náušnice, Netradiční
vánoční ozdoby, Automatická kresba, Aromatické
podložky pod hrnečky, Korálkové Vánoce.
Výstavy v galerii:








výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy ze třídy PaedDr. Zdeňky
Hranáčové „Dobrodružství“ (10. 1.)
výstava fotografií Františka Janouta „Šumava bez hranic“ (1. 3.)
výstava fotografií Michala Cihláře „Parapění“ (16. 5.)
výstava výtvarných prací Domu dětí a mládeže Klatovy „Klatovy trochu jinak“ (13. 6.)
výstava Jana Rybáka „Reliéfy–Obrazy–Kresby“ (12. 9.)
prodejní výstava Jana Kavaleho „Šumava jako malovaná“ (5. 11.)
výstava Milady Hynkové „Aradecor“ (10. 12.)

Schodiště:



trvalá výstava „Sochy do barokní niky
výstava prací dětí z klatovských ZŠ „Den Země“ (recyklovaný materiál)

4. Projekt „Sochy do barokní niky“
Byl ukončen výstavní projekt, který po dobu
šesti let probíhal na schodišti bývalé jezuitské koleje.
Zároveň autor projektu Václav Fiala vydal
stejnojmennou knihu „Sochy do barokní niky“.
Tato publikace předkládá výsledky hledání odpovědi
na otázku, zda lze použít současné umělecké dílo do
barokní niky (V. F. 27. 6.).

5. Celostátní akce „Březen měsíc čtenářů“:
Knihovna si pro své registrované i neregistrované návštěvníky připravila řadu akcí.
Motto pro rok 2012: „Sladký život s knihovnou!“
Oddělení pro dospělé čtenáře a společenský sál:
 výstava fotografií Františka Janouta „Šumava bez hranic“ a beseda s autorem spojená
s promítáním snímků „Půvab a jedinečnost šumavských slatí“
 beseda s autorským čtením s významným českým spisovatelem, výtvarníkem,
nositelem literární ceny MAGNESIA LITERA – Josefem Hrubým
 pořad „Putování časem paní Marie Malé“ – vzpomínání regionální spisovatelky
na zapomenutá místa Šumavy
 seminář „Elektronická komunikace pro seniory“ – seznámení s internetem, založení
e-mailové schránky a práce s ní
 ohlédnutí za projektem „Sochy do barokní niky“ – promítání záznamů z vernisáží
 „Sladký život s knihovnou“ – výstava kuchařek v čítárně a soutěž čtenářů o nejlepší
moučník
Oddělení pro děti a mládež“:
 na každý půjčovní den byla připravena ukázka z knihy pro mladší čtenáře – čtenář
určoval název a autora knihy
 středeční čtení pro ŠD
 TÝDEN ČTENÍ aneb Čtení sluší každému (5.–11. 3.): 6. března od 9 hodin četli na
pokračování významní hosté z knihy „Deník malého poseroutky“ (autor Jeff Kinney)
 Noc s Andersenem (30. 3.) plná her pro přihlášené dětské čtenáře.

Pobočka ZŠ Tolstého:
 beseda s autorem Čtyřlístku Jaroslavem Němečkem
 seminář Internet pro maminky na MD
 TÝDEN ČTENÍ se školní družinou
 besedy se spisovatelem Ivanem Vičarem
 ČTENÁŘI KNIHOVNÍKY – děti si vyzkouší práci knihovníka
Regionální oddělení uspořádalo tři semináře pro dobrovolné knihovníky – Internet
v knihovně pro začátečníky (jeden termín) a pro pokročilé (dva termíny).

6. Literární Šumava
V březnu byl vyhlášen už XXII. ročník celostátní amatérské soutěže v oboru
literárních prací „Literární Šumava 2012“. Soutěž byla vyhlášena opět pod záštitou Obce
spisovatelů a starosty Klatov za mediální podpory Deníků Bohemia, Klatovského deníku
a Českého rozhlasu Plzeň.
Odborná porota hodnotila 26 příspěvků v kategorii próza a poezie. 6. října na závěrečném
semináři byly vyhodnoceny nejlepší práce a předány ceny nejúspěšnějším autorům.

7. Týden knihoven
Motto: „Čti, žij zdravě“
16. ročník, 1.–7. 10. 2012
 Po celý týden probíhal Týden otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout
do všech prostor knihovny.
 Výstavka zajímavých výpěstků čtenářů, ke kterým je inspirovala kniha – „Čti, žij zdravě“.
 Výstavka prací „Čtenáři se inspirují“.
 V oddělení pro děti a mládež po celý týden probíhalo čtení pro zájemce „Čteme nahlas“,
zábavné odpoledne pro školní družiny – ukončení soutěže o nejoblíbenější postavu knih M.
Macourka.
 Pobočka oddělení pro děti ZŠ Tolstého připravila čtení družin „Čteme kamarádům“
(setkání prvňáčků v knihovně) a „Podzimní hrátky“, kdy si čtenáři zdobili knihovnu
pomocí různých výtvarných technik.
 Pro předem přihlášené zájemce z řad seniorů byl připraven kurz pro práci s internetem.
 Exkurze studentů klatovských středních škol

8. Besedy, přednášky





filmový dokument „LADAKH – Malý Tibet“, tvůrci Jana Dvorská a Miloš Kašpar
(12. 1.)
pořad Jana Duchka „Po stopách civilizací Mezoameriky“ (9. 2.)
autorské čtení a beseda s nositelem ceny Magnesia Litera za nejlepší knihu poezie
roku 2011 a autorem koláží Josefem Hrubým „… Býti básníkem…“ (8. 3.)
beseda „Putování časem paní Marie Malé“ (15. 3.)




beseda astrologa a spisovatele Milana Gelnara „Astrologie v denním životě“ (5. 4.)
veřejné čtení z Bible, které se uskutečnilo v rámci Celonárodního čtení Bible na Velký
pátek (6. 4.)
 přednáška a představení knihy Mgr. Víta Aschenbrennera „Hudebně-liturgický provoz
jezuitské koleje v Klatovech v 18. století“ (11. 4.)
 přednáška Tomáše Kubeše – fotografa, novináře a cestovatele „Srdce Afriky“ (19. 4.)
 beseda cyklocestovatelů Lucie Kovaříkové a Michala Jona „Karibikem na kole
a s mačetou“ ( 3. 5.)
 3. Mácha happening (25. 5.)
 ve spolupráci s o. s. Bartolomeo a Aliance Francoise de Plzen přednáška a prezentace
Amandine Salmon (13. 9.)
 přednáška Arnošta Vašíčka „Utajené senzace“ (20. 9.)
 filmový dokument Jany Dvorské a Miloše Kašpara Indie I. díl (4. 10.)
 přednáška PhDr. Věry Kubové „Božena Němcová bez tajností“ (11. 10.)
 přednáška Mgr. L. Šťastné a M. Šťastného „Šamanismus dříve a nyní“ (18. 10.)
 filmový dokument Jany Dvorské a Miloše Kašpara Indie II. díl (1. 11.)
 křest básnické sbírky klatovského autora Dušana Kučery „Pouliční směs“ (15. 11.)
 reportáž z cesty po obou ostrovech Nového Zélandu „Země dlouhého bílého oblaku“
představil PhDr. Jan Duchek (29. 11.)
 ve spolupráci s o. s. Bartolomeo a Klatovskými katakombami „Přednáška –
Disputace“, prof. PhDr. Čornej, DrSc., a doc. PhDr. Čornejová, CSc. (5. 12.)
 křest knihy Libora Chvojky a Jana Kavaleho „Vltava“ (6. 12.)
 vánoční koncert „Za betlémskou hvězdou“, soubor Musica Perfekta (8. 12.)
Studio SIGN s lektorkou Bc. Ivonou Ivicovou uspořádalo kurzy znakové řeči pro
začátečníky i pokročilé (v jarním a v podzimním termínu). Každý kurz byl ukončen
závěrečnou zkouškou a bylo vydáno osvědčení o absolvování.

IV. REGIONÁLNÍ FUNKCE
Městská knihovna Klatovy je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 45
obsluhovaných knihoven. Z tohoto počtu je 9 knihoven profesionálních a 36
neprofesionálních. V počtu neprofesionálních knihoven je zahrnuto i pět poboček
v integrovaných obcích Klatovy (Habartice, Kydliny, Štěpánovice, Tajanov, Vícenice).

1. Poradenská a konzultační činnost
Poradenskou a konzultační činnost poskytuje nejen obsluhovaným knihovnám, ale na
vyžádání i mimo vlastní oblast. Rozsáhlý informační servis je poskytován OÚ i knihovnám
prostřednictvím elektronické pošty.
Jednou z hlavních činností oddělení je nákup knihovního fondu a tvorba a rozvoz
výměnných souborů do základních knihoven.
Na základě pověření Sekce veřejných knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR) a RV SKIP byla ředitelka knihovny jmenována do krajské komise soutěže
Vesnice roku 2012, kterou vyhlašuje MMR ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu
venkova ČR. Bylo hodnoceno celkem 25 obcí.
Uskutečnily se dvě pracovní porady profesionálních knihovníků pověřené oblasti, z toho
jedna výjezdní v knihovně v Měčíně (10. 1. a 30. 5.), a jedna porada pro neprofesionální
knihovníky.

2. Vzdělávání
Pro pracovníky Městské knihovny Klatovy i obsluhovaných knihoven byly uspořádány
odborné semináře:
 Úloha paměti v procesu čtení, lektorka Jana Vejsadová
 Internet v knihovně pro začátečníky a pro pokročilé pro neprofesionální
knihovníky (3×)
 Facebooková prezentace knihovny pro profesionální knihovníky (2×)
 Seminář Ozdoby z korálků byl součástí porady neprofesionálních knihovníků

3. Statistika
Byly zpracovány statistické výkazy za rok 2011 a uloženy do celostátního formuláře
NIPOS.
Vydán Přehled činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2011 pro obecní úřady.

4. Základní ukazatele
Celkem bylo v roce 2012 poskytnuto 19 odborných konzultací, provedeno 71
metodických návštěv a předáno 111 souborů knih se 7 598 svazky.
Regionální oddělení uspořádalo 6 vzdělávacích akcí (62 účastníků, 13 vyučovacích
hodin), 3 porady knihovníků.
Pro rok 2012 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci
na výkon regionálních funkcí ve výši 558 tisíc Kč. Největší částka 188 875 Kč byla věnována
na nákup knih.

V. VZDĚLÁVÁNÍ – účast na odborných školeních, seminářích a poradách
Ředitelka Z. Buršíková se zúčastnila porad ředitelů okresních a regionálních knihoven
Plzeňského kraje, práce celostátní Sekce veřejných knihoven při SKIP, semináře „Personální
management pro ředitele knihoven“ v Jihlavě (16. a 17. 4.)
Pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je
pravidelně l× měsíčně pořádá pracovní porada všech zaměstnanců.
Vybraní pracovníci se zúčastnili odborných školení a seminářů pořádaných Svazem
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), NK ČR a SVK Plzeň podle svého profesního
zaměření (samostatná příloha).
Ve dnech 17.–19. května 2012 se v Českém Krumlově uskutečnil již 16. ročník
vzájemného setkání jihočeských a západočeských knihovníků pod názvem Literární Šumava
2012.
Zástupci knihovny se zúčastnili 2. setkání poskytovatelů sociálních služeb na Klatovsku
(21. 3.). V krátké prezentaci byla opět připomenuta úloha knihovny ve vztahu k sociálně
a zdravotně znevýhodněným uživatelům.
7. a 8. září 2012 byla uspořádána vzdělávací exkurze pro zaměstnance knihovny do Městské
knihovny Louny a Místní lidové knihovny Kostomlaty pod Milešovkou (Knihovna roku 2004).
Ředitelka knihovny vystoupila na IX. valné hromadě Spolku pro obnovu venkova
Plzeňského kraje s prezentací na téma: „Co malé knihovny umějí a mohou“.
Zaměstnanci se podle svého profesního zaměření zúčastňují e-learningových kurzů na
portálu knihovna.cz.

VI. PROVOZNÍ, EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Spolupráce s partnery
Městská knihovna Klatovy a o. s. Klatovské katakomby uzavřely s platností od 6. 1. 2012
Smlouvu o spolupráci. Předmětem smlouvy je propagace klatovských katakomb: správa webu
www.kk2010.cz, monitoring tisku vztahující se ke klatovským katakombám, nákup Mediální
databáze fy Anopress, vydávání a tisk Projektového bulletinu, tisk plakátů a pozvánek,
poskytování technické podpory při konferencích a zajišťování fotodokumentace.
 vydán Bulletin č. 10
 uspořádána konference „Barokní jezuitské Klatovy 2012“ s tímto programem:
27. 4. „Memento mori … z očí do očí“ – zamyšlení provinciála českých jezuitů
P. Františka Hylmara, SI (katakomby)
28. 4. Představení knihy „Barokní jezuitské Klatovy“, přednášející Miroslav Herold –
„Činnost klatovských jezuitů ve prospěch obyvatel Klatov a Kateřina Valentová –
„Život klatovské jezuitské komunity“,
„Kdy je staré nové a nové staré“ – přednáška architektky Evy Jiřičné,
Slavnostní otevření „prampouchu“, zahájení turistické sezony v katakombách,
prezentace díla architektky Jiřičné.
Program pokračoval v jezuitském kostele.
Pokračovala výborná spolupráce s Domem dětí a mládeže Klatovy, Základní
uměleckou školou J. Kličky Klatovy, o. s. Bartolomeo a s o. s. Klatovské katakomby.

2. BOZP a PO
Pravidelně byla inspektorem s. r. o. I. T. I. Plzeň panem Miroslavem Šídlem
na základě uzavřené smlouvy prováděna kontrola stavu BOZP a PO na všech pracovištích
i dokumentace včetně odborných školení.
Inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se
sídlem v Plzni Jaroslav Chlad provedl kontrolu podle § 5 odst. 1 písm. a), v rozsahu
stanoveném v § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb. Předmětem plánované kontroly
bylo plnění povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců vyplývajících z předpisů k zajištění
bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky s výjimkou vypracovat „Místní řád skladu“ pro
sklad knih vybavený mobilní regálovou soupravou „Compaktus“.

3. Odborná praxe
Studentka Střední odborné školy profesora Švejnara Adéla Smolíková absolvovala
v době od 21. května do 1. června 2012 a od 10. do 21. září 2012 odbornou praxi.

4. Ediční činnost
 Přehled o činnosti obsluhovaných knihoven za rok 2011
 Sborník vyhodnocených prací Literární Šumava 2012

5. Provozní záležitosti
Byl připraven grafický návrh prezentačního panelu a prezentačního videospotu Městské
knihovny Klatovy pro multimediální informační a orientační systém v Klatovech (firma
Daruma, spol. s r. o.)
Ve dnech 28. 5. až 8. 6. 2012 proběhla revize knižního fondu v oddělení pro dospělé
čtenáře.
Knihovna nadále přispívá do projektu Benchmarking knihoven. Tato databáze
umožňuje vzájemné porovnávání výkonů knihoven, identifikuje slabé a silné stránky
knihovny, umožňuje také porovnávání s dosahovanými průměry na celostátní úrovni.
Od 14. června byla zprovozněna veřejná WiFi v knihovně.
Pokračovala jednání k řešení nadměrné vlhkosti centrálního depozitáře knihovny (1. PP)
a zvýšené spotřeby elektrické energie. K řešení toho problému byl požádán o nezávislý
posudek ing. Jaroslav Štětka.V souladu se závěry šetření byla zvýšena vlhkost na 40–50 %.
Závěry jsou uloženy u pí Slabé (ORM).

6. Projektová činnost
Předložené projekty na získání státní dotace MK ČR:
Program Knihovna 21. století:
 Literární Šumava 2012
 „Balady, romance a nemodlenci“ – sborník příspěvků ze sympozia
 Svět našich nevidomých a neslyšících kamarádů
Byla podána přihláška do konsorcia na předplatné Mediální databáze fy Anopress.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z „Grantového programu PK v oblasti
kultury pro rok 2012“
 Sborník příspěvků ze sympozia Balady, romance a nemodlenci

7. Komentář k rozboru hospodaření za rok 2012
V roce 2012 knihovna hospodařila s těmito prostředky:
Příspěvek na činnost od města
z toho:
dotace od MK ČR
dotace KÚ PK na regionální funkci
Vlastní příjmy
Celkem

7 862 813,00 Kč
5 000,00 Kč
557 813,00 Kč
483 458,05 Kč
8 346 271,05 Kč

Čerpání nákladů:
Ve spotřebě materiálu byla vynaložena největší částka za nákup knih a časopisů
(807 826 Kč), dále na kancelářské potřeby, úklidové prostředky, obalový materiál, byly
zakoupeny nové židle do čítárny, studovny a dětského oddělení.
Ve spotřebě elektrické energie došlo k výraznému snížení nákladů z důvodů změny
tarifu a na základě odborného posudku byla zvýšena vlhkost v centrálním depozitáři. Ve
IV./2012 byla provedena změna dodavatele (náklady 2011 – 542 tis. Kč, 2012 – 211 tis. Kč).
U ostatních služeb nejvyšší položku tvoří nájem 59/I, nájem poboček Podhůrčí a Luby
a nájem za garáž – celkem 732 629 Kč. Dále se jedná o servis PC, za služby správce sítě pro
celou knihovnu, servis programů mzdy, účetnictví, majetku, EZS, automatizovaný knihovní
systém Clavius, aktualizace ASPI, Anopress monitoring, registrace domén, telekomunikační
služby HITEL, poštovní známky, telefonní poplatky, servis multifunkční kopírky.
Limit mzdových prostředků na rok 2012 činil 3 861 000 Kč, z toho na regionální
funkce 240 000 Kč (z dotace KÚ PK). Přepočtený stav pracovníků na rok 2012 byl 15,93 (limit
17,6) úvazku. Úspora nastala z důvodu odchodu jedné pracovnice do důchodu a dlouhodobých
nemocí. Zástup byl řešen stávajícími zaměstnanci a zástupem na dohody o provedení práce.
Dotace na regionální funkci pro rok 2012 činila 557 813 Kč. Byla vyčerpána celá
a vyúčtování bylo zasláno do SVK PK Plzeň.
Výsledek hospodaření činil 115 962,37 Kč. Rada města schválila příděl ve výši 52
tis. Kč do rezervního fondu organizace a 64 tis. Kč. do fondu odměn.
Zpracovala Zdeňka Buršíková
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