
Ministerstvo kultury, POB 119
12021 PRAHA 2

Vyplněný výkaz doručte do 21.1.2011

Kult (MK) 12-01
Schváleno CSŮ pro Ministerstvo kultury
eV 137/10 ze dne 20. 10. 2009

Roční výkaz o knihovně
za rok 2010

Výkaz Je součásti Programu statistických zjišťováni na rok 2010. Ochrana důvěmosti údajů je zaručena zákonem Č. 89/1995 Sb., o státni statistické službě
ve zněni pozdějšich předpisů. Údaje se zjišťuji pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovidá za jejich ochranu. Zpravodajská Jednotka Je povinna

poskytnout všechny požadované údaje. Děkujeme za spolupráci.

Název zpravodajské jednotky
Mistnl knihovna Holoubkov

IČO I Evid. e. knihovny 1622

Adresa Holoubkov 48, 338 01

Telefon

Kraj Plzeňský

www stránky Zj kn,hoYna hoIou""ov c:z

E-mail knthovnahOlOUbkOYQnetlo cz

ZRzovatel1 zakladatel Obo<; HoIoubkov

I (vyplnl se slovně)
Velikost obsluhované populace

1453

I KNIHOVNI FOND

U. Celkem

• I 2

St3\ kruhovmho fondu celkem Ir; 31 12 mm roku 0101 10 Sil

Kruhovru Jednotky celkem k 31 12: sledevanehc roku
0102 q ~16

(součet t 0103 alOIIl)

nauěna literaturu 0103 2: 117

ktnsna hteraturn 0104 708'1

rukcprsv 0105

nnktograficke dokumentv 0106

kartcgraficke dokumentv 0107
E
2 unene hudebnmy 0108,

zvukové 0109

zwkcve Ubr.\70VC 0110

obrazové 0111

elekrrorucke dokument) 0112

Jme 0113

Počet e emplařú utulů dochazejrctch penodrk 0114 5

Počet ~OIho"OIch Jednotek ve volném vvběru 0115

PhrUSlkv . 0116 8493

l'b\1lv
,

0117 72

Převod kmhovmbo jundu ZJIflC kruhov ny pfl crgnmzačru
0118 J]é>~změnt-!I

Převod kmhccmhc fondu do jme kmhovnv pfl
0119oraamzačru,l.Jn~n~·

Kontrulni souěet (ř. 0101 až 0119) 0139

" UŽJVATELÉ
tf (",.Ik,.m

• I 2

Re~pslrO\~tnl uživatele ve sledcvanem obdcbi 0201 101

r toho regtstrcvaru U}I\ alele do 15 let 0202 le

Navštěvmcr celkem (t 0204 + t O~08) 0203 I ~Sq

N.,'~tchnlcl knihovny (fyzrcke n"\'~I~vv) 0204 I~Sq

na\~IČ\nICI využrvajicruuemet \ kuthcvně 0205 119

~
0206co nav thnlCI kulturmch akci~,

navštěvmcr vzdelevecrch akct 0207 4S

'aY~thnICI on-line stuěeb
0208

Ivrnuulm ""'~t"'Y 1 t 050S + OS07 + OS II)

Kontrolni SOUČtt (ř. 0101 Mi 0208) 0239

ObItut'Iovana ooptiace :;o ~ obyvatel oktuhu pusobnosll knihOVny Ij počet Ob';'nlel sarnostatnt obeCnl reec
mes. 6 twl, pt'oJe:l11obyvalefeje vyII;alUIlc:l hovna zlluna I( 3' 12 http/lwebmYC1r:zJadresa/
Vknl\orinlchJeO'IoCUch
Ptirusfky kr.I'IGYl"lIhOfondu v kOlnovnlcn Jf!OI1Olk.achza sledovane obdob' celk~

• UbVtkY knlnomfho londu v knlhOvnlcn lednotUch za Sle(k)Yan~ obaobl celkem
NezilPOČrl-'va R dO plllU51ku I 0116
NezaOOCUava se dO ubyf~u' 0117

Or~antz:,č,,1 složka státu dle záI. Č. 21812000 Sb • II
u - Orunnizačn! složka kra c dle zák Č, 25012000 Sb • I ~.>< u ~

~~~ Orgaruzačni složka obce dle zak č 25012000 Sb • 11a 5'= ~titt'" uřisrevková or ramzncc dle zák f 218/2000 Sb • ~ I~~ ~ Přisoěvková or iaruzace kraje dle '"~ č 150 2000 Sb • "e e 'St-'-" Q. pnspč •• ová orgamzace obce dle zák č 250 2000 Sb •
Pil Státní podruk dle zák. č. 7711997 Sb .• "ti.E~.g

Občanské sdružení dle zák č 8311990 Sb .• - -- 4IJ
~ 15 ;e -li 8. Obecně prospěšná společnost dle zák. č 24811995 Sb • <oo. !!, '8

Nadace nebo nadačni fond dle zák. č. 22711997 Sb. • /)0_
JinÁ (li vest menovitě tl()

..• ve zněm pozdějších předpisů

III. VYPU.jCKY

C.;-. n..'lkclII
ft I 2

VYPůJčkv celkem (součet t 030~ 31. 031 Sl 0101 I ;O:!8

naučná tuerawre dospělvm uživatelům (klllh\) 030~ l.'lU

kraslIA literaturu dospělvm uživatelům (knlhv) 01fl \ 1'SI

I
-

naučnn htCi.UUIU dělem (krnhv} 0104 IH:!
-

krusna lucrmure dětem {kmhv] ()11J< h:!8

\'\ půjčkv penodrk 010/- ql
--

ruk prsv ()1[)7 I
----

~ mrkrogrnficke dokument) 030S I
,

0'0(1 1kartografické dokumentv

nšrenc hudebnmv 011(1

l\UI..'1\C lIl11 I

l\ ul..."\'Č cbruznve (>11= I

obrazové 0111

elektromcke dokument, 1)114

Jane U315
, ---

Prezenční vypůjčkv evrdcvane (; f (HOl) l 0310

Prclongece (; t 03UI)' Otl7 I K IR
-

K n nrrolni souč.cf (ř. 0301 )ti 0317) (llN

IV. DALŠI UDAJE

0406

~ ~_é~..ř~. C~el~~~••~,, _

I

0401

s E E
&. ~ ~
~i:g počet kladně vvhzenvch
~~j požadavků~~c~---r-~~~~.~E~-+~--------------~-------------------------

2 ~ ~č..2 -6ť
~~ ,138.[
~-; ~
~ .5 N

'8 .5' ~ '" počet požadav ků 0407 I
~~ ~ ~. ~
fi ii N počet kladně vvřrzenvch 0408~~~~__-r ~p_O_i._nd_._v_k'Ti ~~ ~ ,_

počet kladnč vvřtzenvch
požadavků 0402

-
poČCI po' .•rdavkú 0403

0404

0405 '

počet kladně vvfizenych
ro'.adn\.ků

půjčene Jlnvrn
kniho vnám

počet svazků 0412 77

počet
souboru 0409 I

0410 I

~')OČCI

souborů 0411
půjčene od 1111\ ch
kmhcven



Dckcuěen! oddíl IV Č.ř. Celkem

• I 2
Poradenska a konzultaěru čmnost pro krubovmky

0413a, ramc. RF
Vzdělavaru krnhovnlků (pro kmhovmky a v rámct RF) 0414
Kulturrn akce pro veřejnost (besedy. výstavy. aj ) 0415
Vzdělavaci akce pro veřejnost (semmaře. kurzy. aj ) 0416 I

1 toho \ oblasti ICI (mforrn a kcmurukačmcb
0417

techncloaul
Počet utulů vydenych nepenodických pubhkacr dle zak

0418č 37/1 Qq5 Sb. ve zněm oozdě šrch eředmsů
řvaklad (počet vyusků v ks) 0419
Počet utulů vvdaného penodrckého usku

0420dle zak č 46. 2000 Sb . ve zněru oozdělileh uředmsů

'vnktad (počet "vtisků v ks) 0421
Počer utulů vydaných audtevtzuálmch děl dle zak

0422
Č ~1J 1993 Sb ve zněm pozdě šrch předpisů
'vaklad (počet \ ks) 0423
Počet utulů vydaných elektr dokumentů vč rmernetu 0424
Pcěer studijních mrst k 31 12 0425 I
Počet pDČlIOČŮ pro UŽIvatele k 31 12 0426 I

z toho napojených na Internet 0427 I
Plocha kmhovny pro uživatele v m2 0428 55
Počet hodm pro veřejnost tydně I 0429 6

Kontrolní součet (ř. 0~01 li 0429) 0439

V. ELEKTRONICKE SLUZBY KNIHOVNY
Č.ř. Celkem

I
2

n "NO NE
Webcva stránka knihovny 0501 ,o O

Elckrromckv katalog kruhcvny na internetu 0502 O 'O

Počet návštěv webové stránky knihovny (ve sled 85
obdobo) 0503

Počet vstupů do elektmmckéhc katalogu z. prostoru
0504kOlho\n)

Počet vstupů do elektromckehc kutalcguz prostoru numc
0505kmhovnu

Počet \5!UPŮ do etekuomckeho vvpújčruho protokolu
0506

I' prostoru klHho\ nv
Počet vstupu do elckrromckebo vvpůrčmho protokolu

0507
1 prostoru mimo knihovnu
PočtI \ lastmch specrahzov anycb databazt 0508

Počet hcencovanvch elektrcmckvch mformaěmch zdrojů 0509

Počet vstupů do elektrcmckych mformačmch zdrojů
0510

a databazr celkem z crcncru kruhovnv
Počet vstupu do elektroruckych tnformačnich zdrojů

0511
a dalabnl celkem z prostoru mimo knihovnu

Počet zobrazených tstaženych) drgualrnch dokumentů 0512

On-hne mformačsu služby (počet .todpo\benych
0513

dotazu)

Kontrolní součet (ř. OS03 ni OSI3) 0539

VI. ZAMESTNANCI - NEVYPLNUJI ZKNP
Č.ř. Celkem

ft I 2

Počet zaměstnanců (přepočteny slav)" 0601 03

I vs knihovnického směru 0602

~
V~ost<ttnl 0603

Es '8 S ~nlho, mckeho smetu 0604-
sS OSlUIOI 0605 03

ostatm 0606

I S phstupcm na rnrernet 0607 I
Počet

zaměstnanců I S e-marlcvou adresou 0608 I

Kontrolní ,oučet (ř. 0601 ni 0608) 0639

VypIfluJlvSec:tv'IyknihOvny Uvede IH!Itydennl počel hOdIn u ZKNP, ostatnl knlnoYny s ee utval)' ;:to vefl!jnost UVe<JOU
IVOeMl eeeer hCXlin u ne~e olevt.-M:ho utvaru Nestila)! pravo:rnl doby JednoUtvyCh UtvalU Uda) se rtnun\itnZUje
Uved~ st eeloročnl prum6r tIItdenčnl"o potIu zamklnancu pI&pX1eny na pf~ zamestna~

IX. sít KNIHOVEN k 31.12.2010

VII PŘíJMY RESP VÝNOSY
Č. ř. Celkem v I\:č

• I 2

Tržby ea vlaslOI výkony (vyrobkv, služby) 3 za zbo» 0701 3575

z toho vynosy (pr.jmy) L. hlavm Čll11l01Otl 0702 157~

Pnspěvky, dotace a grant) na prov 01' u !<Ital rozpočtu 0703

Příspěvky, dotace a granty na provoz 7 rozpočtu kraje 0704

Pnspěvky, dotace a grant)' na provoz l. rozpočtu obce: 0705 Sq Qq~

Přrspěvky. dotace a grenry na provez od ostet
0706sub ektů

Přrspěvkv. dotace ft granty na provoz ze zahrnmčr 0707

I luhu L. fondů EU 0708

Dar. n spcnzorske phspě\ ~.• 0709

Osuum prcvozm \\1I05V V\'~ ncuv cdenc 0710

Pnjrny (vy nosy) celkem
0711(I 0701 +I 0703 až 0707 +, 0709 + I 0710) 4) 564

Dotace 11 granty na investice ze strumhc rozpočtu 0712

Dotace a granty na mvesuce Z rozpočtu kraje 0713

Dotace 3 grantv na mvesnce Z rozpočtu obce 0714

Dotace a granty ne investice od ostarrucb subjektů 0715

Dotace n grantv na investice ze lahnmtČI 0716

z toho z fondů EU 0717

Dotace B granty na investice celkem
0718(součet 10712 tIŽ 0716)

Kontrolní součet (ř, 0701 Ai 0718) 0739

VIII. VYDAJE RESP. NÁKLADY'·
Č. ř. Celkem v Kč

" I 2

Spotřeba matenálu, energie. I'.bož. a služeb 0801 5~5

I' toho nnJm) 0802

Osobm nakladv (součer r 0804 IV OS07) 0803 tiS ll'1tJ

mzdy (resp platy] 0804 ~l ON)

s: osunm OSObll1 naklady 0805 8002
> naklady na zdravcuu B socielm pojrštěm 0806 Ib8~4

zakonne socrálm náklady 0807

Nékludy na poňzent kmbovrnhc fondu celkem
Cl f 080 I včetně penodik a pcnzem h encr na 0808
elektromcke zdro e) I' ~077q

.B nakup a předplatne penodrk ID 0809 15~J
s nakup B pořízen: hcenct na elektromcke

zdroje IV
0610

Daně a poplatkv (bez daně I' phJlnů) 0811

Daň z phJmů (účt skupina 59) 0812

Odpisy dlouhodobého mejetku 0813

Ostl\tll1 provozní náklady vý~e neuvedené 0814

VydnJe (naklady) celkem
0815

(součet 10801 + f 0803 + I OSIl ot0814) H9~4

1. toho výdeje na hlavm čmncst (l t OS 15) 0816 M9494

lnvesučm vydrqe (na hmourv a nchmotnv majetek)
0817celkem

E hrnomv majetek II 0818s- nehmcutv mtljetd I 0819

Kontrolní souč.et (f. 0801 ai 0819) 0839

~ ~ 0808, , 0809 a dle skutečnol1ll f 0610 vypll\UjI vtecnny kn.novny .lKNP
"Vslupnl cena vyStl ne! 40000 Ke a c:wO'tfOZt\f:·techruc:ké IUnkee oeo~1ne! l~en 10f( (§ 2610PJ
'IV-,upnl ceNt vyUI ne! 60 000 Ke a doba poutlt~lnostl deltl nez Jeden rolo:I§ 32a ZOPj

Knj,ki
knihovny

K•••ho\ II'
celke III

Počet knihoven celkem 0901

Monwskli
·umskii

knihovna v Bruě

~Řrodni
knihovna ('llc.r.

OstAtní
lJ1kllldni kniho\ II~

s profesicuálninn
)racuyník,

O'ihlllll knihnvuy
c\ ido\ Ant' dle

kmhuvuiho L kOlllt

ř. 25712001 Sb.

Zákl:tdní ~nihO\ II)

I)Ov~řfnf \ ykuuem
rcgiolllUních funkci Il

7.Aklndni kuihevny
.5 nt:profrslOllftlníml

pru o,'"ík~

0902

1 t 0902 pojtzdnych 0903

Koutroln! suuCtt
(ř.0901 Mi 0903)

0939

K vlikazu může zorav da'ská lednotka ořinoltt komentáf s ofíoadnliml doolňullcími údaii.
Odesláno dne:

Raz~o: l LN Výkaz vyplnil· jméno (hůlkovým písmem) a podpis:Pechová D.

21.1.2011 Telefon:

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucih( Pechová Daníela Fax:
zpravodajské jednotky: e - mail:knihovnaholoubkov@netro.cz


