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plněný výkaz doručte do 1, 2,2016
Čv l+ltls ze dne 31 .10.2014

Roční výkaz o knihovně
za íok20'15

Yýkazje souČástí Programu statistických zjišt'ování na rok 2015. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/í995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro ootr"ou t,tini.t"||Yáo|ť:H 

#:É ťť;j:Ťj:j"§ffig3nu. 
Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

Kult (MK) 12-01
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organizačd sIož]Q kaje dle Zik. č, 129/2()(X) sb lz
l2H/21,1lll sh l]

orAmi2Jčil 5lo)](t ]il ill Pnll^ dlc Zik l]l/200() sb ll
súni pfispčVkovii orgailace dle zlk. č, 2 I9l2(x)(} sb 2l
PfisDěl,ková orffiizace líáie dle ák č, 12912000 sb + 22

PřispčvkoÝá orgnizacc obe dlc 7iik č. ]28/2()(X) sb 2J

Přispě\,ková or9nj zace hl, nl, Pfth} dle zák č, ] ] l /2( )(X) st] 2!
Jifti (uvést im€novité) 90

* 
Ve Znění pozdějších předpisů

l. KNlHoVNl FoND

' obsluhovaná populace = počel obyvatel okluhu pŮsobnosti knihoVny, tj, počet obyvatel samostatné obecní resp,
městské části, pro jejíž obyvátele je Vykazu]ící knihovna zřízena k 31, 12, (http://Web.mvca,cz./adresa4.
' V knihoVnich jednotkách,
Dli,Ů5llY h111ovního ,onou v klinoVnich jeolotkách za sledované obdobi celkem,

'Uo}l\y kn,ho!nlho íondL V kn hovllch jedrollaLn za sledované období cellem,
'NezapočiláVá 5e do přiúslků ř o116,
'NezapoóitáVá se do úbytků ř 0117.

lll, \.ÝPŮJčKY

lV. DALslUDAJE

Název zpravodajské jednotky
obecní knihovna Mezilesí

736 424 953

zřizovaIel (Vyplní se slovně)

Velikost obsluhované populace 1 224

Bezbariérový přístup (označte X)

Evid. č. knihovny 2359

č. ř. ce
a

StaV knihovního fondu celkem k 31, 12, min, roku 01 01 545

Knlhovní jednotky celkem k 31, 12. sledovaného roku
{součet ř.0103 - 0í13) 0,102 552
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naučná literatura 0103 118

krásná literatura 01 04 434

rukoplsy 01 05 0

m ikro9raícké dokumenly 0í 06 0

karto9rafické dokumenty o107 0

tištěné hudebniny 0108 0

zVukoVé 0109 0

zvukově obrazové 01 10 0

obrazoVé 0111 0

elektronické dokumenty 0112 0

]]ne 01 13 0

Počet exemplářů titulů docházejících periodik 0114 7

Počei knihoVních jednotek Ve Volném výběrU 01 15

Přírústky 3 01 16 7

úoytty o
o117 0

PřeVod^knihovního fondu z jiné knihovny
zmene - 01 18 0

Pře,VŤ6knihoVniho fondU do jiné knihovny
01 19 0

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0119} 01 39

ll. UŽ|VATELÉ

a 1

Výpůjčky celkem (souóet ř, 0302 až 031 5) 0301 808

Eo

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0302 13

krásná literatuía dospělým uživatelům (knihy) 0303 336

nauěná literatuía dětem (knihy) 0304 1

krásná literatura dětem (knihy) 0305 3

Výpůjčky periodik 0306 453

rukopisy 0307 0

mikrografické dokumenty 030B 0

kartogíafické dokumenty 0309 0

tištěné hudebniny 031 0 0

zvukoVé 03,1 
,1 2

zvukové obrazové o312 0

obrazoVé 031 3 0

elektronické dokumenty 031 4 0

jiné 031 5 0

Prezenění výpůjěky evidované (z ř. O301 ) 
7

031 6 0

Prolongace (z ř. o3o1 ) 
7 o317 263

Kontrolní součet (ř.030í až 0317) 0339 1 879

c. ř, celkem

Reg]strovaní uživatelé ve sledovaném období o201 20

z toho regisirovaní uživatelé do 1 5 let 0202 0

NáVštěVníci celkem (ř, 0204 + ř, 0209) 0203 73

NáVštěVníci knihovny (fyzické návštěVy) o2o4 73

E

návštěvnici půjčoven a studoven 0205 73

náVštěVníci VyužíVajicí internet V knihovné 0206 0

návštěvníci kulturních akcí o2o7 0

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 0

Návšlěvnici on-line služeb
(vlňUálni návštěvy z ř,0505 + 0507 + 05íí) 0209 0

Kontrolní součet (ř. 0201 až 0209) 0239
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počet požadaVků o4o1 0

počet kladně Vyřízených
požadaVků o4o2 0
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poěet požadavků 0403 74

počet kladně Vyřízených
požadavků a4a4 74
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počet požadaVků 0405 0

poěet kladně vyřízených
požadavků 0406 0

ó:=Q

poěet požadaVků o407 0

počét kladně vyřízených
požadavků 0408 0
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půjčené jiným
knihovnám

počet souborů 0409 0

poěet svazků 041 0 0

pújěené od jiných
knihoven

počet souborů o411 3

počet sVazků 0412 216

Poradenská a konzultaění ěinnost pro knihovníky
a V rámci RF 0413 0

VzděIávání knihovníků (pro knihovníky a V rámci RF) o414 0

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy, aj,) 041 5 0

VzděláVací akce pío veřejnost (semináře, kuzy, aj.) 0416 0

z toho V oblasti lcT (inform. a komunikaěnich
technologií)

0417 0

7Vyplňují všechny knjhoVny

ém



Dokončení oddíl lv í, celkem

Počel titUlů Vydaných neperiodických publ]kací
d]e zák č. 37/1995 sb,, Ve znění pozděiších předpisů 041 8 0

Náklad (počet Výtisků V ks) 041 9 0

Počei titu]ů Vydaného periodického tisku
dle zák, č, 46/2000 Sb,, Ve znění pozděiších předl 042o 0

Náklad (počet Výtisků V ks) o421 0

Počet titUlů Vydaných aUdiovizuálních děl dIe
zák ě. 27 31 1993 Sb,, ve znění Dozděiších ořédóišl'_ 0422 0

Náklad (poěet V ks) o423 0

Počet titulů Vydaných e]ektronických dokumentů Včetně
internetu o424 0

Pjocha knlhovny pro užtvatele v m2 o425 12

Počet studijních míst k 31, 12, o426 1

Počet poóítačů pro uživatele k 31, 12 o427
z toho napojených na internet o42a 1

Připojení WiFi V pfostorách knihovny pro uživate e o429 E ANo trNE
PoSkytujete Uživatelům kopírovací služby 0430 E ANo trNE
Počet hodin pro veřejnost týdně ó 0431 1

Kontrolní součet (ř,0401 až0428| 0439

V. ELEKTRoN|cKE sLUZBY KNlHoVNY

Vll. PŘíJMY REsP. \aýNosY
í celkem v Kč

1 2

Tžby za Vlastní výkony (Výrobky, služby) azazboži 07al

z toho Výnosy (příjmy) z hlavní činnosti 0702
0

Příspěvky, dotace a granty na provoz ze stát
rozDočtU 0703

0

PříspěVky, dota€ a granty na provoz z íozpočlu kraje 0704
0

PříspěVky, dota€ a granty na provoz z rozpočtu obce 0705
7

Příspěvky, dotace a gíanty na provoz od ostat
šllhiéktů 0706

PříspěVky, dota€ a gíanty na píoyozze zahraniči 07a7

z toho z fondů Eu 0708

Dary a sponzorské příspěVky 0709

ostatní provozní Výnosy výše neuvedené 071o

Příjmy (výnosy) celkem
íř. 0701 + ř. 0703 až 0707 + ř, 0709 + ř. 07,10)

a711
7

Dotace a granty na investice ze státniho rozpočtu 0712
0

Dotace a granty na investice z rozpočtu kraje 0713
0

Dotace a granty na investice z rozpočtu obce 0714
0

Dotace a granty na investice od ostatních subjektů 0715
0

Dotace a granty na investice ze zahraničí 07 16
0

z toho 2 fondú EU a7 17

Dotace a granty na investice celkem
í§oučet ř. 07í2 až 0716}

0718

Kontrolní součet (í. 0701 až 0718| 0739 19 556

DAJE RESP_ NAKLADY

Elektronický katalog knjhovny na internetu

Počet náVštěV Webové stránky knihoVny za sledované období

Počet Vstupů do elektronického katalogu z prostoru kn]hovny

Vstupů do

Počet licencoVaných elektronických informačních Zdrojů

Počet Vstupů do elektronických
a databází celkem z prostoru

Počet zobrazených (stažených) digitá]ních dokumentů

on-line informačni služby (poěet zodpovězených dotazů)

Kontrolní součet (ř,0503 až 05í4)

č. ř, celkem v kč

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801 3 394

z toho nájmy 0802 0

osobní náklady (souet ř, 0804 až 0807) 0803 6 384

Eo

mzdy (resp, platy) 0804

ostatní osobní náklady 0B05

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0B06

zákonné sociální náklady 0807 0

Náklady na pořizeni knihovniho fondu celkem
(z ř, 0801 včetně oeriodik a oořízení licencí na
elektronické zdroie't !0

0B08
3 394

oEo
N

nákup a předplatné periodik10 0809 3 394

nákup a pořizení li@ncí na elektronické zdroje 081 0

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 081 1

Daň z příjmů (úět, skupina 59) 0812

odpisy dlouhodobého majetku 081 3

ostatní píovozní náklady výše neuvedené aú4 0

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř.0801 + ř. 0803 + ř.081t až 081,t)

08,15
9 778

z toho výdaje na hlavní ěinnost (z ř, 081 5) 0816 9 718
lnvestiění výdaje (na hmotný a néhmotný majetek)
celkem 081 7

0

Eo
hmotný majetek 1 081 8 0

nehmotný majetek12 0B1 9 0

Kontrolní součet (ř. 080í až 0819) 0839 42 506

c.ř celkem
,|

Počet zaměstnanců (přepočtený s|aV) 9
0601

0,05

o

,-
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vš knihovnického směru 0602 0

vš ostaini 0603
0

ss knrhovnlckóho směru 0604

sš ostatní 0605

ostatní 0606

Poěet
dobroVolných pracovníků 0607

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovniky ročně 0608

Kontrolní součel (ř.0601 až 0608) 0639
0,05

5 Vyp ňuji VŠechny knihovny Uvede se týdenní počel hodin u ZKNP, ostalní knihovny s vice útvary pro veřejnost uvedou
lýdenni poóet hodin u nejdéle otevieného úivaíu, Nesčitají se provozní doby jednotlivých útvaíú, ÚdaJ se nesumaíizuje,g 

Uvede se celoloční píůměr evidenčního počlu zaměýnánců přepočtený n; plně zaměslnané. ZKNP vyplňují pouze
řádek 0601 a pouze májí_li uzavřenu řádnou pracovní smlouvu.

lX. sÍŤ KN|HoVEN K 31. 12,2015

'oŘ. o8o8. ř. o8o9 a dle skutečnosti i ř. 081o vyplňuji všechny knihovny i ZKNP,ilVstupní ena vyšší než 40 o0o Kč a p.ovozně{echnické íunkce delší nežjeden rok (§ 26 zDP),
l?Vstupni @na vyšší než 60 ooo Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok (§ 32a ZDP),

případné připoiení komentáře s doplňuiícími nebo vvsvětluiícími
údaii ie vítáno,

počet knihoven celkem

Počet poboček

z ř, 0902 pojíZdných

kontrolní součet
090,1 až 090

''základní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí, ktelé vykonáVají statistická zjišťování

odesláno dne, Výkaz vyplnil - jméno (hůlkovým písmem) a podpis

zdeněk Marván

Telefon: 736 424 953

e - mail: knihovna@mezilesi,cz
Jméno (hůlkovým písmem) a podpis Vedoucího
zpravodajské jednotky:
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