
Ministerstvo kultury, POB 119
120 21 PRAHA 2

Vyplněný výkaz laskavě do<učte do 25. 1. 2010
Kult (MK) 12-01

Schváleno CSÚ pro Ministerstvo kunury
Cv 138109 v. dne 10.10.2008

Roční výkaz o knihovně
za rok 2009

Výkaz je součásti Programu statistických zjiSfovani na rok 2009. Octtana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem Č. 89/1995 Sb., o státni statistické službě, ve zněni pozdějšlch předpisU. Údaje se zjišťuji pro
potfebu Ministerstva kultury, které odpovidá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje Děkujeme za spolupráci

Název zpravodajské jednotky
Místní knihovna Holoubkov

IČO I Evid. e. 1622
Adresa

Holoubkov 48, 338 01

Telefon +420
Kraj Plzeňskv kral
www strlinky ZJ www.knihovna.obecholoubkov.cz

E-mail knihovnaholoubkov@netro.cz
ZřizovatelI zakladatel Obec Holoubkov(vyplní se slovně)
Velikost obsluhované
populace'

Organizační složka státu dle :zák. Č. 218/2000 Sb. • O II
~~";s . složka kraie dle zák, Č. 25012000 Sb .• O 12
'~.~ § Orzanizační složka obce dle z:ák. Č. 25012000 Sb. • O 13-g~~ Státnl ofisoěvková orzanizace dle zák, Č. 218/2000 Sb .• O 21> -f! :s S Pi'ísoěvková oreanizace kraie dle z:ák. Č. 25012000 Sb. • O 22~l~PHsoěvková oreanízace obce dle zák. Č. 25012000 Sb .• O 23
E~o Státnl nodnik dle zák. Č. 77/1997 Sb. • O 30-B~.g .a

Občanské sdružení dle z:ák. Č. 83/1990 Sb. • O 40-o>S.g a Obecně nrosoěšná sooleěnost dle zák, Č. 248/1995 Sb. • O 50;t .2, '8 Nadace nebo oadační fond dle z:ák. Č. 227/1997 Sb. • O 60
Jiná (uvést imenovitě) O 90

III VÝPŮJČKY

I KNIHOVNf FOND

CJ. --. • 2

Výpůjčky celkem (součet t, 0302 - 0315) """ 6 227

naučná literatura dospělým uživatelům (lcnihy) """ 235

krásná literatura dospělým uživatelům (lcnihy) """ 4123

naučná literatura dětem (lcnihy) """ 238

k:ráso{{literatura dětem (lcnihy) """ 667

výpůjčky periodik •••• 964

rukopisy """ O
E mikrografické doknmenty .,.,. OS
>

kartografické dokumenty •••• O

tištěné hudebníny 03.0 O

zvukové 0311 O

zvukově obrazové 0312 O

obrazové 0313 O

elektronické doknmenty 03•• O

jiné 03" O

Prezenční výpůjčky evidované (z ř. 030 I) 7 03" O

Prolongace (z ř. 0301) 7 0317 1 128

Kontrolní součet (ř. 0301- 0317) 03211 O

e.t. c.-. • 2

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku 0101 10417
Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sledovaného roku •

0102 10513I (součet t.0103 - 0113)

naučná literatura 0103 1964.
krásná literatura 010. 8549

rukopisy 0100 O

mikrografické dokumenty 0100 O

E
kartografické dokumenty 0107 O

S
> tištěné hudebníny 0100 O

zvukové 0100 O

zvukově obrazové 01.0 O

obrazové 0111 O

elektronické dokumenty 0112 O

jiné 01•• O

Počet exemplářů titulů docházejících periodik 01•• 5

Početknihovních jednotek ve volném výběru 01is 7464

Pfirůstky 3 01•• 127

Úbytky" 0117 31
Převod knihovního fondu z jiné knihovny při

01•• Oorganizační změně 5

Převod kníhovniho fondu dn jiné knihovny při
01'. Oorzanizační změně •

Kontrolní součet (ř. 0101- 0119) 0120 O

IV DALŠfÚDAJE

II UŽIVATELÉ

tJ. .,...... 1 2

~~
.•• ~..c '" počet požadavků 0.,,, O
~ ~ ~~~0.<;;; ~ :::;:S

~'6 .gg,Njj počet kladně vyl'izených
0002 O

~ 8 požadavků
01! :I.~~oJ: > počet požadavků a.03 O]1l &..5 ~

"N ~ "'~g počet kladně vyl'izenýchu- a ••"";:!: ~ ~.ajj požadavků """ O

S ~E počet požadavků .,... Oo > 1;1
:S (II "'.cjj.o 'Ou
'J;l~ :1->. počet kladně vyl'izených Oe:: 8.:~ požadavků ""'"N
~~ ~..c. počet požadavků """ O
-lilo. ~*Ec~ ]::; 1;1 počet kladně vyřIzených'N Ou &..g ""'";:!: požadavků

půjčené počet souborů ••••• O
>. jiným'Oc.g knihovnám počet svazků 0..0 O...a.•..

půjčené od počet souborů O". O
,~
> jiných

knihoven počet svazků 0..2 O

CJ. .,..,..... • 2

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období """ 106

z tobo registrovaní uživatelé do 15 let """ 38

Návštěvníci celkem (ř. 0204 + ř. 0208) 0203 1893

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 020< 1893

návštěvníci využívající internet v knihovně •••• 103.•.
o
N

návštěvníci kulturních akci Oo 0200...:
N

návštěvníci vzdělávacích akci 48CDl11

Návštěvníci on-line služeb
0200 O(vi.rtuá1nl návštěvy z ř. 0505 + 0507 + 0511)

Kontrolní součet (ř. 0201- 0208) 0220 O

'Obsluhované poputac:e 2 poeet obyvatel okruhu působnostll<nihovny, q. poeet obyvatel......-..~ oI>e<:nlresp. _6
MstI. pro Jejl! obyvatele je vykazujlcl knihovna zlluna. K 31. 12. http1/web.nNa'.cz/adn>sal

, V knihoYnfch jednoIJ<jch
, PIIŇStky knihovnlho fondu v knihovnlch jednoIJ<jch za _.né obdobI celkem
, úbytky knihovnlho fondu v knihovnfch jednotkách za _né obdobI celkems •.•__~_••••...• __ .•• __~""'..A" •••••••••



.•.•...•..._,. -..... 1 •
Poradenská a konzultační činnost (pro Icnihovníky

0<13 Oa v rámci RF)
VzdělávánJ knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF) ..,. O
Kulturní akce pro vei'ejnost (besedy, výstavy, aj.) •••• O
Vzdělávací akce pro vei'ejnost (semináře, kurzy, aj.) •• re 2

z toho v oblasti rCf (infonn. a komunikačnlch tech-
"'7 Onolozif)

Počet titulů vydaných neperiodických publikaci ..,. Odle zák. č. 37/1995 Sb. ve ZDěni OOzdiišich oředoisů
Náklad ..,. O
Počet titulů vydaného periodického tisku

0<20 Odle zák. Č. 4612000 Sb. ve ZDěni oozděiších přednisů
Náklad 0421 O
Počet titulu vydaných audiovizuálních děl •••• Odle zák. Č. 273/1993 Sb. ve ZDěni oozděiších ořednisů
Náklad 0Cl3 O
Počet studijnlch mist k 31. 12. 0C24 1
Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0425 1

z toho napojených na internet •••• 1
Plocha lcoíbovny pro uživatele v ml ocrr 55,0
Počet hodin pro veřejnost týdně' ..,. 6
Kontrolnl součet (ř. 0401- 0425) """ 0,0

v ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY
tJ. CoI<om. 1 •

ANO NE

Webová stránka knihovny 0501 181 O

Elektronický katalog Icnihovny na internetu CI50l O 181
Počet návštěv webové stránky knibovny

""" 610(ve sled. obdobO
Počet vstupů do elektronického katalogu

01504 . 740z orostnru knihovnv
Počet vstupů do elektronického katalogu

05015 Oz orostoru mimo knihovnu
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu

0150II Oz orostoru knibovny
Počet vstupů do elektronického výpůjčnlho protokolu

rB1T Oz prostoru mimo knihovnu

Počet vlastních specializovaných databází 05011 O
Počet licencovaných elektronických informačních

0501I Ozdrojů
Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů

os'o Oa databázi celkem z prostoru knihovnv
Počet vstupů do elektronických informačnlch zdrojů

OS11 Oa databází celkem z prostoru mimo knihovnu

Počet zobrazených (stažených) digitálnich do1rumeotů 0512 O
On-line informačnl služby (počet zodpovězených

OS13 Odotazň)

Kontrolní seuěet (f. 0383- tSlJ) ..,. O
-

G.I. .,..,... 1 •
Počet zaměstnanců (přepočtený Slav) 9 0001 0,3

vš knihovnického směru 0IIIJ2 0,0
E VŠ ostatní 0003 0,0

8 .8
sš knihovnického směruB "8 •••• 0,0

;.

sS ostatní ••••• 0,3
ostatní •••• 0,0

Počet zamést- I s přIstopem na internet 0f!I1T 1
nanců I s e-mailovou adresou •••• 1

Kontrolní součet (f. 060.1-0601) ..,. 0,0

Vl ZAMESTNANCI NEVYPt.NUJI ZKNP

• \lypll\ujf ~ny knihovny. ~ •• týdennl počet hodin u ZKNP. _I knihovny • vtco ú1v1ll'f pro verejnost uvedOtJ
týdennl počet hodin u nojd6te ot"""'~ Utvaru.N..eitajf prDYOznldoby jednotliYjd1 ú1vanl. Údaj se nesumal1zuje.

• Uvede se c:oIoroI:nlprům6<evldenčnlho poau ~ plepOClený na pIo6_.

IX. sft KNIHOVEN k 31 12. 2009

Vll PŘUMY RESP VÝNOSY
e.,. c..m_tb.Kt. 1 •

Tržby za vlastni výkony (výrobky, služby) a za
""" 3 015zboží

z toho výnosy (příjmy) z hlavni činnosti 07a2 3015
Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stál

07tD Orozpočtu
Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu

0704 Okraje
Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu

0705 129806obce
Příspěvky, dotace a granty na provoz od ostat.

0701I Osubjektů

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze zahraničí 0707 O

z toho z fondů EU """ O

Dary a sponzorské příspěvky 07tl0 O
Ostatní provozni výnosy výše neuvedené 0710 O
Příjmy (výnosy) celkem 07" 132821I (1.0101 +f.cnG3_0?V'7.'.07Ot •.t. 0710

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 0712 O

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713 O

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 07" O

Dotace a granty ná investice od ostatních subjektů 07" O

Dotace a granty na investice ze zahraničí 0711 O

z toho z fondů EU 0717 O
Dotace a granty na investice celkem 07" O
ť..wf.071'l_,,11)

KnntroW součet (f. e791-0711) ano O

Vlil VÝDAJE RESP NÁKLADY"

t.'. c.a"",.Ib.Kt. 1 •
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0001 7 016

z tobo nájmy 0IIIJ2 O
Osobní náklady (součet ř. 0804 - 0807) 0003 O

mzdy (resp. platy) •••• 55993
8 ostatní osobní náklady •••• O
B
;. náklady na zdravotní a sociální pojištěni •••• 12737

zákonné sociální náklady 0f!I1T O
Náklady na pořízení knibovníbo fondu celkem
(z ř, 0801 včetně periodik a pořízeni licenci na •••• 54060
elektronické zdroje) 10

o nákup a pi'edplamé periodik 10) ••••• 20740.c
B nákup a pořízeni licenci na elektronické
N

zdroie 101 "'0 33320

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) .." O
Daň z příjmů (účt. skupina 59) "'2 O
Odpisy dloubodobého majetku •• 13 O
Ostatní provozni náklady výše neuvedené •••• O
Výdaje (náklady) celkem •••• O(...e.e '.0101 +'.0I0l.'.0I11_0I14

Z toho výdaje na hlavni činnost (z ř, 0815) •••• O
lnvestični výdaje (na hmotný a nehmotný majetek)

•• 17 Ocelkem
e hmotný majetek 11 ..,. O
B

nehmotný majetek 12> ..,. O
Kontrolní součet (f. OOOI-IMU'l ..,. O

•• rt 0808. r. 0809. dle skut_ I ř, 0810 vyplňuji v!echny knihovny I ZKNP .
"Vslupnl cena vyMI ne! 40 000 Ke • provozn6-lechnlcké funkce deW ne! jeden rok (§ 28 ZDP)
"Vslupnl cena vyMI ne! 60 000 Ke. doba poutlelnostlde81 ne! jeden rok (§ 32.a ZDP)

- - - --- a-.I --... ......-.,.--- KnI-.ytJ. _e.. - -.. ~~",,*,Q -~ ._- ..._- --•.•.......- . ~217"'1 •. • 1 • 3 • • • 7 •
Počet knihoven celkem ..., O O O O 1 O O 1
Počet poboček """ x O O O O O O O

z ř, 0902 pojízdných ""'" x O O O O O O O
Kontrolní součet

0112O O O O O 1 O O 1I (ř. 0901 - 0903)

"lakIadnllu1lhovny pové/ené knIjskou knihovnou vý\<onomrogionétnfch funkci. ktere vykonivajf _ljI!t""énl.

Odesláno dne: Razltko: Výkaz vyplnil - j""no (hůlkovým pfsmem) a podpis:

Pechová D.19.1.2010

Jméno IhůlkovVm Dismeml a DOdDis vedouciho
Telefon: +420
c••.•·


