
Ministerstvo kultury, POB 119
,l20 21 PRAHA 2
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l Kult (MK) í2-01
Schváleno ČStJ pro Ministerstvo kultul
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Roční výkaz o knihovně
za rok2021

Výkazje souěástí Programu statistických zjišťování narok2021. Ochrana důvěrnosti údajůje zaručena zákonem ě. 89/1995 Sb,, o státní statistické sluŽbě, ve zněni
pozdějších předpisů, Údale se zjišťují pro ootr"ou ruini.t"|.ot)jál:H 

Jíffi ť§fi:Ť".:]"]§fflT3nu. 
Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout vŠechny

Název zpravodajské jed notky
obecní knihovna v Mezilesí

lČo l euia. c. knihovnv 2359

Adresa Mezilesí 95
549 23 Mezilesí

Telefon
Kraj Královéhradecký
www stránky zJ https://www.mezilesi.cy'knihovna

E-mail knihovna@mezilesi,cz

zňzovatel (vyplní se s|ovně) obec Mezilesí

Velikost obsluhované populace l 256

Bezbariérot/ý pňstup (označte x) Ano n l *" x
t. xtttxovNí roHo

ř, c6lkem
a 2

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

Knihovníj€dnotky celkem k 31 12 sladovanóhorokuz
(souěel ř. 01 03 až 01 1 3)

01 02 552

Eo

naučná literatuía 01 03 1l8

krásná iteratula 01 04 434

rUkopisy 01 05 0

mikrografické dokumenty 01 06 0

kartograí]cké dokumenty 01 07 0

tištěné hudebniny 01 08 0

zvukoVé 01 09

zvukově obrazové 0,1 10 0

obrazoVé 0111 0

e ektronické dokum6nty 0112 0

]lne 01 13 0

Počet €xemplářú titulů docház€jících poriodik 01 14 6

Poě6t knihovních jédnot6k ve volném výběíu 01 15

Přkůstky 3 01 16 0

úbytky o 0117 0

Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační
změně 5 01 18 0

Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizaěni
zmene - 01 19 0

Kontro|ni součet (ř. 0101 až 0í19) 01 39 2 211

ll. UžlVATELÉ
c. ř. celkém

Registrovaní uživatolé ve sledov8ném období 0201 11

z toho registrovaní užiVatelé do 15 l6t 0202 0

Návštěvníci ce|kem (ř, 0204 + 1.0210) 0203 46

NáVštěvnici knihovny (fyzické náVštévy) 0204 46

Eo

náVštěVníci pújčoven a studoven 0205 48

náVštěVníci VyužíVajíci intemet V knihovně 0206 0

návštěvníci kulturních akcí a2o7 0

návštěvnici vzdělávacích akcí 0208 0

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním
0209 0

NávštěVníci on-lin€ služeb
(Viítuální náVštěvy z ř, 0505 + 0507 + 051 1

021 0 0

Kontrolní součet (ř, 020í až 0210) 0239 158

lobsluhovaná popula@ = počet obyvátel okruhu působno§li knihovny, tj, počel obyvalel samostalné obecnÍ resp, městské
části, projojíž obwatole je VykazujícI knihovns zňžona k 31, 12-

(hltp:/^dW, mvcr,@,/claneUstatistiky-pody-obyvátsl-v-obcjoh.Bspx 4,

'V knihovnich jednotkách,
. přírůstky knihovního fondu v knihovních jednotkách za slodované oNobí celkem.
l Úbytky knihovního íondu v knihovních jednolkách ža sledovanó období @lkem,

5 Nožapočítává s€ do přírusikú ř, 01 16,
6Nezapočítává s€ do úbytků ř, 01 17,
7Vyplňují Všechny knihovny.

obce dlo zák- č. 128/2000 sb, '

dl6 zák, č, 131/2000 sb, '

celk6m
a

Výpi
(sou

ěky €lkem
et ř, 0302 až 0315)

030] 358

Éo

nauěná litoratura dospělým uživatelúm (knihy) 0302 8

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 0303 211

naučná ljtBratura dótem (knihy) 0304 0

krásná litoratura dětem (knihy) 0305 2

Výpůjěky p€riodjk 0306 101

rukopi§y 0307 0

mikrogíaíické dokumenty 0308 0

kaňografické dokum9nty 0309 0

tištěné hudebniny 0310 0

zvukoVé 031 1 0

zvukově obrazové 031 2 0

obrazoVé 031 3 0

elektronické dokumenty 031 4 0

]i ne 0

Píezenění Výpůjčky evidované (z ř, 0301 ) UJ lo 0

Píolongace (z ř. 0301 ) 031 7 94

Kontrolní 3ouč6t (ř. 030í až 03í7) 0339 6,10
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poěet požadavků 0401 0

poěet kladně VyříZ€ných
DožadaVků

0402 0
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poě€t požadaVků 0403 0

poč€t kladně Vyřizených
oožadavkú

o404 0
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poést požadaVků 0405 0

počet kladně Vyřízených
požadavkú 0406 0

c

E6
oN!

poěet požadavků 04o7 0

počet kladně vyřízenýcir
DožadaVků

0408 0

Ec
€
.o
cc,o
É

půjěené jiným
knihovnám

poě8t souborů 0409 0

počet svazků 041 0 0

Důiěenó od iiných
poéet souború o411 14

knihoVsn počet svazků 0412 688

Poradenská a konzultační ěinnost pro knihovníky
a v rámci RF

0413 0

Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a V rámci RF) 0414 0

Kulturní akce pro veřejnost (besgdy, Výstavy, aJ,) 041 5 0

VzděláVací akc6 pío V€řejnost (s8minářé, kuzy, aj,) 0416 0

z toho V oblasti lcT (iníorm. a komunikačních
technoloqií)

0417 0

ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatel€m 0418 0

c. ř_

a



Dokončonl oddll lv ř. c€lk6m

Počét titulů vydaných nep6riodických publikací
dle zák. č,3711995 sb,, V€ zněni pozdějších přgdpisú 041 9 0

Náklad (poěet Výtisků v ks) 0420 0

Poěet titulú Vydaného peíiodického ti§ku
dl€ ák, ó, 46/2000 §b,, V6 znéní pozdějších předpisú 0421 0

Náklad (počat Výti§ků v ks) 0422 0

Poěet titu|ú Vydaných audiovizuálních dél dle
zák, ě, 27311 993 sb., ve znění pozděiších přBdpisů 0423 0

Náklad (poóet v ks) 0424 0

Poěet titulů vydaných slsktronických dokumentů Vóétně o425 0

Plocha knihovny pro UžiVátol6 v m2 o426

Počot studiiních mist k 31. 12 o427 ,|

Poěet poěítaěů pro uživatgl€ k 31, 12 o428 1

z toho napoigných na intemet 0429 1

Pripoj8ní WiFi v prostorách knihovny pro uživatele 0430 ANo NE
Poskytuj€te uživatelům kopírovací služby 0431 ANo NE
Poóot hodin pro veřejnost týdně 8 0432 1

Kontrolnl součst (ř.0401 až 0428) 0439 897

ELEKTRONlCKÉ SLUŽBY KNlHOVNY

Vll. PŘÍJMY, RESP. yýNosY
c. ř. celkem v kč

1 2

Tržby za Vlastní výkony (Výrobky, služby) a za zboží 0701

z toho výnosy (pří]my) z hlavní ěinnosti 0702

PříspěVky, dotac€ a granty na provoz 26 stát, rozpočtu 0703 0

Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpoětu kraje 0704 0

PřispěVky, dota€ a granty na provoz z rozpočtu obc€ 0705 10 o59

PřispéVky, dota€ a granty na provoz od ostat. sUbjektú 0706

Přispévky, dotaG a granty na provoz 26 zahraničí 0707

z toho z fondů Eu 0708

Dary a sponzorské příspěvky 0709

ostatní provozni výnosy Výše neuved€né 071 0
0

Příjmy (Výnosy) c€lkem
(souěet ř, 0701 + i. 07 03 až 07 07 + ř. 0709 + ř. 071 0)

0711
10 059

Dotace a granty na inv€stice 26 státniho rozpočtu 0712

Dotace a granty na investic€ z rozpoětu kráje 07 13

Dotace a grenty na investico z rozpočtu obcě 0714
0

Dotace a granty na investic€ od ostatnich subjektů 071 5

Dotace a granty na inv€stice ze zahraniěí 0716

z toho z fondů Eu 07 17 0

Dotac8 a granty na inVsstice ce|kem
lsoučet ř 0712 až 07,16)

071 8
0

Kontrolni souč€t (ř.0701 až 07í8) 0739 20 116

Vlll. \|ÝDAJE, REsP. NAKLADY
ř. celkem v kč

spotřebe mater álu energie. zboží a s|užeb 0801 675

z toho ná]my 0802

osobní náklady (součet ř 0804 až 0807) 0803 6 384

E
9

mzdy (resp p aiy) 0804

ostatni osobní nák]ady 0805 6 384

náklady na zdravotni á socrálni poilštění 08c6

zákonné soclálni náklady 08c7
0

Náklady na poiizení knlhoVního fondu ceikem
(z ř. 080,1 Včetně periodik a pořizgni lic€ncí na
élékirónirkÁ 7.1róié\ 10

0808
675

o
o
Ň

nákup a předp|atné periodik l0 0809
3 675

nákup a poiízení li€ncí na elektronické zdroje'0 081 0

Daně a poplalky (bez daně z pří]mů) c81 1

Daň z přijmů (účt, skup na 59) 0812
0

odp]sy dlouhodobého majetku 081 3

ostatní provozní nák]ady !}'še neuvedené 081 4

Výda]e (náklady) celkem
(souěet ř, 0801 + ř, 0803 + ř, 081 1 až 0814

081 5
0 059

z toho výdaje na hlavní činnost (z ř, 081 5) 08,16 10 059

lnVestimí Výdaje (n8 hmotný a nehmotný majetek)
081 7

0

Eo
hmotný majetek 1 081 8 0

nehmotný majetek12 081 9

Kontrolnl součet (ř. 0801 až 08í9) 0839 439

ř. c8lkem

1
2

NEANo
Webová stránka knihovny 0501 a tr
Elsktronjcký katalog knihovny na intemotu 0502 tr a
Počet náVštěv Wobové stránky knihovny za sl€dovanó
období 0503

10

Počet vstupů do elektíonického kata|ogu z prostoru knihovny 0504 0

Počet Vstupú do elektronického katalogu z prostoru mimo
0505

Počet Vstupů do elektronického Výpújčního protokolu
, nró§tónl knih6vnv 0506

Poěet Vstupů do elektronického Výpújěního protokolu
z prostoru mimo knihovnu 0507

Poěet Vlastnich specializovaných databází 0508

Poě€t licen@vaných elektronických iníoímačních zdrojů 0509

Poěet Vstupů do elektronických informaěních zdlojú
a databází celkem z prostoru knihovnv

051 0
0

Poěst vstupú do 6lektronických iníormaěnich zdrojů
a databází celk6m z prostoru mimo knihovnu

05,1 1
0

Poěet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů aý2 0

Poěet e-výpůjček e-dok!menlú 051 3

on-line informaění služby (poóel zodpoVězéných dotazů) 051 4

Kontrolní součgt (ř, 0503 až 05í4) 0539 10

celkem
a

Poěet zaměstnanců (přepoětený staV) 9 0601
0

Eo

Eon
o

vš knihovnického směru 0602

voš knihovnického směru 0603 0

vš ostatní 0604

voš ostatní 0605

sš knihovnického směru 0606 0

sš ostatní 0607

ostatní 0608

Poéet
dobroVolných pra6Vníků 0609

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky
íočně 06,10

Kontrolni součet (ř. 060í až 0610) 0639

Ť KN|HoVEN K ,l. ,l2. 2019

příoadné pňpoiení komentáře s doplňuiícími nebo wsvětluiícími údaii ie vítáno.

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis Vedoucího
zpraVodajské jednotky:

o
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G. a.


