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Roční výkaz o knihovně
za rok 2020

VýkaZ je souČástÍ Programu statistických zjišt'ování na rok 2020. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1 995 Sb., o státní statistické službě, ve zněr
pozdějŠích předpisŮ. Údale se zjišťují pro ootr"Ou vinirt"|rot)jáť:r# 

#:§ ťť;JiŤ".:J"§ffiffinu, 
Zpravodajská jednoika je povinna poskytnout všeóny

Název zpravodajskéJednotky obecní knihovna v Mezilesí

lČo l euio. c. knihovnv 2359
Adresa Mezilesí 95

549 23 Mezilegí
Telefon
Kraj Královéhradecký
www stránky zJ httpsJ/www.mezile3i.cy'knihovna

E_mail knihovna@mezilesi.cz

zřizovatel (vyplní se slovně) obec Mezilesí

Velikost obsluhované populace í 245

Bezbariérový pňstup (označte x) Ano [1 l '" X
l. KN|HoVNÍ FoND

c, ř, celkem
a

stav knihovního fondu celkem k 31 ,12 min, roku 01 01 552

Knihovní jednotky calkem k 31 , 1 2. sledovaného roku 2

(souč€t ř, 0103 až 01 13) 0102

Eo

naučná literatura 0,103 118

krásná literatura 01 04 131

rukopisy 0105 0

mikrografi cké dokum€nty 0l06 0

kadogíafické dokumenty 0107 0

tištěné hudebniny 0108 0

zVukoVé 0109 0

zvukově obrazové 01 10 0

obrazoVé 01,11 0

elektronické dokumenty 0112 0

]ln€ 01 
,13 0

Poě€t gxemplářů titulů docházejících periodik 0114 6

Poěet knihovních jednotBk Ve Volném výběru 01 15

Přírůstky 3
01,16 0

úoytxy o 0117 0

Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizaění
změně § 01 18 0

Př€Vod {nihovního fondu do jiné knit,ovny pi| 91n"n,r"an'
změně 6 01 19 0

Kontrolní součet (ř. 0101 až 0í í9) 0139 2 211

ll. UŽ|VATELÉ
c. ř. c6lkom

Registrovani uživatelé Ve sledovaném období 0201 15

z toho rsgistrovaní uživátelé do 1 5 let 0202 0

NáVštěVníci celkam (ř, 0204 + ř, 02,10) 0203 15

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) o2o4 l5

Eo

náVštěvníci půjčoven a studoven 0205 5

náVštěVníci využívajlici intemet V knihovně 0206 0

návštěvníci kulturních akci 0207 0

návštěvníci vzdělávacích akcí 0208 0

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna neni hlavním
óořádáfélém 0209 0

Návštěvníci on-line služeb
(Virtuální náVštěVy z ř. 0505 + 0507 + 051 1

0210 0

Kontrolní souč€t (ř. 0201 až 0210} 0239 60

Kult (MK) 12-01

] obsluhovaná populaco = poěet obwai6l okruhu působnosti knihovny, tj, počet obyvatel §ámoíglné obocní íesp, městské
óá§ti, pro jejíž obyvalele je Vykazujicí knihovna zňzena k 31, 1 2,
(hftp:/^Mww, mvcr, c.]c] ane k/sl 8ilstiky- pody_obyval6lv-obcich. aspx /),

'V knihovních jednolkách,
3Přífustky knihovního íondu v knihovních jednotkách za §ledov8né období celkem.
1Ubytky knihovního íondu v knihovnlch iednolkách za sledované obdobi celkem.

5 Nszapočítává 5e do přl.ústků ř. 01 16
óNozapočllává so do úblk0 ř. 01 17,
7 Vyplňují Všocllny knihovny.

složká hl, m, Prahy dle zák, č, 131/2000 sb '

dlo zák. ě, 129/2000 sb.'

lll.
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Výpůjčky calk€m
(souěet ř, 0302 až 0315)

0301 130

Eo

naučná literatUra dospělým uživatelům (knihy) 0302 6

krásná liloratura dospělým uživate|ům (knihy) 0303 11

nauěná lileratura dětem (knihy) 0304 0

krásná lit€ratura dětem (knihy) 03o5 3

yýpůjěky periodik UJ6 17

rukopisy 0307 0

mikrograflcké dokumenty 0308 0

kartograíické dokumenty 0309 0

tištěné hudebniny 031 0 0

zVukové 031 1 0

zvukově obíazová 0312 0

obrazoVé 031 3 0

el9ktronické dokumeniy 0314 0

]ln€ 031 5 0

Prezenční výpůjčky ovidované (z ř, O3O1) 7 031 6 0

Prolongace (z ř, 0301) 031 7 0

Kontrolní součet (ř. 030í až 03í7) 0339 260
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počet požadavkú 040,1 0

poěet kladně Vyřízsných
óóžádávkil 0402 c

.o;
-§i
oi

E
.E

počet požadaVků 0403 0

poěet kladně Vyřízených
óóžádavků o404 0
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poěet požadavků 0405 0

poč€t kladně Vyřízených
oožadavků 0406 0

o!otN
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poé€t požadavkú 0407 0

poěet kladně vyříz6ných
oožádavků 0408 0

Eco
.o
cc,o
E

pú]ěené liným
knihovnám

poě6t souborů 0409 0

poěst svazků 0410 0

půjč6né od jiných
knihovon

poě€t souborů 041,1

poč€t svazkú o412 831

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

Vzdólávání knihovniků (pfo knihovniky a V íámci RF) o414 0

Kultumí akcé pro vsřejno§t (besedy, Výstavy, aj,) 041 5 0

Vzdělávací akc6 pro veřejnost (semjnář6, kuzy, aj,) 0416 0

z toho V oblasti IcT (inform, a komunikaěních
tAchnóIódií\

0417 0

ostatní akca, kde knihovná n6ní hlavním pořadatelem 041 8 0

C.L



odd c6lk€m

Poě€t tituiů vydaných nepefiodických publikací
dle zák, é, 37/1995 sb,, V€ znění pozdějšich přgdpisů 041 9 0

Náklad (poěet Výti§ků V ks) o42o 0

Poěet titulů Vydaného pBriodického tisku
dls zák, ě. 46/2000 sb,, Vo znění pozdějšich předpisů o421 0

Náklad (počét Výtiskú V k§) 0422 0

Počet titulů Vydaných audiovizuálnich děl dle
zák. ě. 27311993 Sb,, V6 znění pozděišich předpisů o423 0

Náklad (poěet V ks) o424 0

Poěet titulú vydaných e|ektronických dokuměntú věetné 0425 0

Plochá knihovny pro uživatel6 v m2 0426 12

Počet studiinich míst k 31 , 1 2. 0427

Poěet počítáčů pro uživatéle k 31, 12 0428 1

z toho napojených na intsmet 0429

Připojeni WiFi V prostorách knihovny pro užiVatele 0430 ANo NE
Poskytujste UžiVatelům kopírovací služby 0431 ANo NE
Poógt hodin pro veřejnost týdně 8 0432 1

Kontrolní součot (ř. 040í až 0428) 0439 859

V. ELEKTRoNlcKÉ SLUžBY KNlHoVNY

Ml. PŘÍJMY, RESP. VýNosY
celkom v kě

á

Tržby za vlastní výkony (Výrobky, služby) a za zboži 070,1

z toho Výnosy (příjmy) z hláVní ěinnosti 0702 0

PříspéVky, dota€ á granty ná provoz ze stát, rozpoětu 0703 0

PřlspéVky, dota€ a granty na provoz z rozpoětu kraj6 0704 0

PříspěVky, dotace á granty ná provoz z rozpočtu obce 0705
1

Příspěvky, dota@ a granty na provoz od ostat, sUbjektů 0706

PříspěVky, dota€ a granty na provoz ze zahíániěí 0707

z toho z fondů Eu 0708
0

Dary a sponzorské příspěvky 0709
0

ostatní provozní Výnosy Výše n€uvedené 071 0

Příjmy (výnosy) celkom
(souěet ř, o7o1 + l- 0703 až 0707 + ř 0709 + ř, 0710)

a7 11
112

Dotace a granty na inv€stice zo státniho rozpoětu 07 12 0

Dotace a granty ná investic§ ž rozpočtu kráj€ 071 3 0

Dotace a granty na inv€3tic6 z rozpoětu obce 0714 0

Dotace a gíanty na inv€stics od ostatních sub]ektů 071 5 0

Dotac€ a granty na invBstice z€ zahranióí 0716 0

z toho z fondů Eu 07 17
0

Dotace a gr8nty na investic6 celkem
(souě6t ř, 07,12 až 0716)

0718
0

Kontrolní 3oučgt (ř. 0701 až 07í8) 0739 20 224

REsP

ó, ř, celk€m

1
2

ANo NE

Webová stránka knihovny 0501 x tr
Elektronický katalo9 knihovny na intemetu 0502 tr B
Poógt náVštév Webové stránky knihovny za sl6dované
období

0503
15

Poě€t vstupů do 9l€ktronického katalogu z prostoru knihovny 0504 0

Poéot vstupů do elektronického katalo9u z píostoru mimo
knihovnu

0

Poěet vstupů do elektíonického Výpújčního protokolu
z prostoru knihovny

0506
0

Poěet Vstupů do Blsktronického výpŮjčniho protokolu
z prostoru mimo knihovnu 0507

0

Poěet vlástních specializovaných databází 0508 0

Počet licenmvaných €lektronických infofmaěních zdrojů 0509 0

Poěet Vstupú do eloktronických informgčních zdrojú
a databází celkem z prostoru knihovny

051 0
0

Poógt Vstupú do €loktronických informačních ždíojů
e dátábází c€lkem z orosioru mimo knihovnu

051 1
0

Poóet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512 0

Poóet e-Výpújěek g-dokumentú 051 3
0

on]iné iníormační služby (poóét zodpovězených dotazů) 0514

Kontrolnl součgt (ř. 0503 až 05í4) 0539 15

celkém

Poó6t zaměstnanců (přepočtený stav) 9 0601 0

Eo

Eo
Eo

vš knihovnického směru 0602
0

voš knihovnického směru 0603 0

vš ostatni 0604

voš ostatní 0605 0

sš knihovnického směru 0606 0

sš ostatní 0607

ostatní 0608 0

Počet
dobroVolných pra@Vníků 0609 0

hodin odpíacoVaných dobrovolnými píacovníky
ročně 061 0

Kontrolní souč€t (ř. 060l ež 0610) 0639

c. ř. colkem v kč

Spotřeba materiálu, énergie, zboží a s užeb 0801 3 128

z toho nájmy 0802 0

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

Eo

mzdy (lesp, platy) 0804
0

ostátní osobní náklady 08o5 6 384

náklady na zdrávotní a sociá]ní pojištění 0806 0

zákonné sociální náklady 0807 0

Náklady na poříz€ni knihovního fondu celkem
(z i, 0801 včetně periodik a pořízení l cenci na
elektronické zdrois) 10

0808
3 728

oEo
nákup a předplatné periodik '0 0809

nákup a pořízení li€ncí na eiektronlckó zdroj€ 10 0810 0

Daně a poplátky (bez daně z příjmů) 081 1
0

Daň z příjmů (úět, skupina 59) o812

odpisy dlouhodobého majetku 081 3
0

ostatní provozní náklady výš€ neuvedené 0814
0

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 0801 + ř, 0803 + t, 081 1 áž 0814)

081 5
10 112

z toho Výdaje na hlavní činnost (z ř, 08,1 5) 081 6 101

lnvestiéní Výdaje (na hmotný a nehmotný majetek) 0817
0

Eo
hmotný maj€tek1 081 8 0

nehmotný majetek12 081 9
0

Kontrolnl součet (ř. 080l až 0819) 0839 44 17a

3 Vyplňují Všechny knihovny, Uvede §e týd€nni poč€t hodan u zKNP, o§tální knihovny s ví@ trtvary plo veřejnost uvedoU
týdonní poě€t hodin u nejdélé otgvřonóho útveru, N€sčíiejí se provoznI doby jednotlivých úlveíů. Úd9j se nesumarizljo.

9Uved€ s€ @loročnl pruměí evidončnlho poč{u zeměstnánců přepoč,tený ne plně zaměstnené, ZKNP vyplňujl pouz€ řádek
0601 a pouze mají-li uz8vř6nu řádnou prácovni smlouvu.

rc Ř. o8o8, ř. o8o9 e dle skul€čnosti i ř, 0810 Wplňuji Vš&hny knihovny i ZKNP,
1]Vstupni cena Vyšši n6ž 40 ooo Kě á prcvozně-tochnické funkc6 d6lši než jsden íok (§ 26 zDP),
1'Vstupnl @na vyšší než 60 ooo Kč a doba použitolno§i delší n6žjeden rok (§ 328 zDP),
13zákládní knihovny povéřené kEj§kou knihovnou výkonem íegionálních íunkcí, které wkonáv8j{ statislacká zjišťování,

případné pfipoiení komentáře s doplňuiícími nebo wsvětluiícími údaii ie vítáno,

odesláno dne:

a podpis Vedoucího

písmem) a podpis:Razítko: Výkaz vyplnil _ jméno

TeIefon:

e - mail:
Jméno (hůlkovým písmem)
zpraVodajskéjednotky:
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