Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem,
příspěvková organizace
Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 75096366
Ředitelka organizace: Hana Janků
mobil: 732 721 006

Výroční zpráva za rok
2010

Část I.

Základní charakteristika organizace
Název: Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: 793 26 Vrbno pod Pradědem,Ve Svahu 578/13
IČO: 750 96 366
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Právní forma: obec
Sídlo: 793 26 Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389
IČO: 002 96 457
Ředitelka organizace: Hana Janků, Chelčického 392, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontakt: 554 295 195, 732 721 006
E-mail: JankuHana@skav- vrbnopp.cz
http://www.skav-vrbnopp.cz

Hlavní účel organizace:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno na základě usnesení č.34/2/06 bod 1)
Zastupitelstva Města Vrbna pod Pradědem dne 14. 12. 2006 za účelem zabezpečení kulturních, kulturně
výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti územního obvodu města Vrbno pod Pradědem.

Předmět činnosti organizace:

Předmět činnosti je dán zřizovací listinou. Organizace v hodnoceném období zabezpečovala plnění
osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, podporovala rozvíjení kulturních
potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení,
společenských organizací a jednotlivců. Vydávala, šířila periodický tisk SDRUŽENÍ OBCÍ
VRBENSKA – ZPRAVODAJ, uskutečňovala pravidelnou a příležitostní vzdělávací a zájmovou činnost
v kroužcích, souborech, kurzech apod. Uskutečňovala příležitostnou zájmovou činnost formou exkurzí,
přednášek, besed.
Vytvářela podmínky k prevenci sociálně patologických jevů.
Organizovala a pořádala kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost jako divadelní představení,
koncerty, festivaly, výstavy, vzdělávací kurzy.
Zprostředkovávala a nabízela kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur.
Provozovala veřejný internet.
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Naplňovala funkci konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské
činnosti, poskytovala veřejnosti informační služby z oboru své činnosti. Zprostředkovávala konzultační
a poradenskou činnost pro oblast soukromého podnikání a aktivní politiky zaměstnanosti.
V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno zajišťovala poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.

Doplňková činnost:
K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může
organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jež provádí za úplatu:
1.a) realitní činnost (pronájem nebytových prostor)
b) reklamní činnost a marketing – zhotovování a výlep plakátů, rozhlas
c) kopírovací služby
2. Zprostředkování prodeje
/Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2010 - 376,- Kč/

Provozní prostory organizace:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRBNO
Sadová 312, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Hana Janků - ředitelka
Olga Hulínová – vedoucí oddělení pro dospělé
Mgr. Helena Rybárová – vedoucí oddělení pro děti a mládež, MD od 7/2010
Marie Remešová – knihovník, úvazek 0,4, od 9/2010 úvazek 0,6
Věra Klíčová - RD
Alžběta Zaoralová – MK Železná, 6 hod týdně
Kontakt: 554 751 649
E-mail: knihovna@vrbnopp.cz
JankuHana@skav-vrbnopp.cz
HulinovaOlga@skav-vrbnopp.cz
RybarovaHelena@skav-vrbnopp.cz

http://mek.skav-vrbnopp.cz

3

STŘECHA (Středisko chytrých aktivit)
Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Naděžda Trzaskaliková – redakce Zpravodaje, kultura
Bc. Jakub Rybár – provozní referent, vzdělávání
Kontakt: 554 295 195
E-mail: info@strecha-vrbno.cz
nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz
TrzaskalikovaNada@skav-vrbnopp.cz
RybarJakub@skav-vrbnopp.cz

http://www.strecha-vrbno.cz

PROVOZNÍ DOBA:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRBNO
Oddělení pro dospělé:
Oddělení pro děti a mládež:
Po: 8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
Út: 8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
12,00-16,00 hod.
zavřeno
St:
zavřeno
Čt: 8,00-12,00 hod.
13,00-18,00 hod.
13,00-17,00 hod.
Pá: 8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
12,00-17,00 hod.

Internet:
8,00-17,00 hod.
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
možnost tel.obj.
8,00-12,00 hod.
13,00-18,00 hod.
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.

MK Železná
Pátek – 15,00-20,00 hod.
STŘECHA
Úřední hodiny - Redakce a veřejný internet:
Po: 8,00-11,30 hod.
12,30-17,00 hod.
Út, St, Čt, Pá – 8,00-11,30 hod.
12,30-15,00 hod.
Provoz ve STŘEŠE je celotýdenní včetně sobot a nedělí dle akcí.

Část II.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Přehled o zaměstnancích v roce 2010:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
Jméno
Funkce
Úvazek
Hana Janků
statutární orgán
1,00
Ing. Ivana Novotná
vedení účetnictví
mandátní smlouva
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Vzdělání
SKŠ Brno
VŠ

Městská knihovna Vrbno
Jméno
Funkce
Olga Hulínová
ved. odd.pro dospělé
Mgr. Helena
ved.odd.pro děti
Rybárová
- zástup za MD a RD
Věra Klíčová
RD
Marie Remešová
Alžběta Zaoralová

STŘECHA
Jméno
Naděžda
Trzaskaliková
Bc. Jakub Rybár
Monika Beránková

Úvazek
1,00
1,00
od 6/10 MD

knihovník
uklizečka
dobrovolná
knihovnice

0,4, od 9/10 úv. 0,6
0,4
Dohoda o pracovní
činnosti

Funkce
redakce Zpravodaje,
kultura
provozní referent,
vzdělávání
uklizečka
asistent v kultur.zař.

Úvazek
1,00

Vzdělání
SKŠ Brno
SU v Opavě knihovnictví a infor
Gymnázium, 2
sem.VŠB, jazyk.šk.
SPŠ v Krnově
VŠ, důchodce

Vzdělání
SEŠ

1,00
VŠ podnikání a.s.
SO
Rodinná škola Petra
Bruntál

0,75
0,25

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2010 – 7,1682
V roce 2010 jsme od března do konce roku využili 1 pracovníka na VPP a uzavřeli smlouvu
s Úřadem práce v Bruntále.
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2010
věk
muži
ženy
celkem
%
do 20 let
2
21-30 let
1
1
25 %
1
1
31-40 let
12,5%
0
0
41-50 let
51-60 let
4
4
50 %
1
61 let a více
1
12,5 %
celkem
1
7
8
100 %
%
12,5%
87,5%
100 %
X
Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010
vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
základní
vyučen
střední odborné
1
1
úplné střední
3
úplné střední odborné
3
vyšší odborné
1
1
vysokoškolské
1
2
3
Celkem

1

7

5

8

%

12,5
37,5
12,5
37,5
100

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2010
celkem
18.334,19

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2010
Počet
Nástupy
1 VPP
Odchody
0
MD, RD
2
Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2010
doba trvání
Počet
%
do 5 let
4
50,0
do 10 let
1
12,5
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
3
37,5
Celkem
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100

Jazykové znalosti zaměstnanců
/pozn.: pro žádné pracovní místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek standardizované
jazykové zkoušky/
Jazyk
Pasivně
aktivně
%
angličtina
2
němčina
2
2
ruština
5
jiné
1
Celkem
8
4
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2010:
Janků Hana – školení k programu KpwinSQL pořádaném Regionálním knihovnickým centrem
v Bruntále
- seminář „Benchmarking knihoven“
- osvědčení o absolvování kurzu „Elektronický podpis“
- samostudium /zákoník práce apod./
Naděžda Trzaskaliková – školení řidičů referent.vozidel
- interní školení BOZP a PO
- školení „První pomoc“
Bc. Jakub Rybár – školení řidičů referent.vozidel
- samostudium práce s PC
- interní školení BOZP a PO
- zahájení studia na Slezské univerzitě v Opavě, obor informační a knihovnická studia
Olga Hulínová – pravidelné sledování vycházejících knižních novinek
- interní školení BOZP a PO
Marie Remešová - interní školení BOZP a PO
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Část III.

Zhodnocení činnosti organizace

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1.

Knihovní fond

Na základě Smlouvy o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnických uzavřené s Městskou
knihovnou v Bruntále, která je knihovnou pověřenou, nákup a zpracování knihovního fondu zajišťuje
pro Městskou knihovnu Vrbno již od roku 1996 Regionální knihovnické centrum v Bruntále.
Přírůstek knihovního fondu:
V roce 2010 činil přírůstek knihovního fondu celkem 960 sv. ( tj. o 362 sv. méně než v roce 2009).
Objem finančních prostředků na nákup knih byl o 50.000 Kč nižší než v roce 2009 – tj. 150.000 Kč.
Přírůstek KF dle tematických skupin:
ND – 215 /-64/,

KD – 506 /-275/,

MN – 37 /-9/,

MK – 169/-26/, ost. dok./CD, CDR,DVD – 33

/+12/, celkem: 960 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:
nákup – 860 sv. (146656,30 Kč)/- 296sv./, dary – 42 sv. (5982,00 Kč) /-80sv./,
granty – 14 sv. (2408,00 Kč) /-9sv./, vlastní nákup – 7 sv. (1668,00 Kč), vyřazené 3 sv. (28,50 Kč)
zvukové dokumenty: nákup – 31 ks (3343,70 Kč), dar – 1 ks (50,00 Kč), vlastní nákup – 1 ks (199,00
Kč)
Úbytek KF dle tematických skupin:
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno z evidence
celkem 254 sv. (tj. o 115 sv. méně než v loňském roce).
Úbytek KF dle tematických skupin:
ND – 40/-79/, KD – 200/+39/, NM – 5/-17/, MK – 9/-58/, celkem: 254 sv./-115/

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010:
ND – 10429 /+177/, KD – 16726 /+305/, MN – 2011 /+32/, MK – 5837 /+159/,
ost. dokumenty+CD+CDR+DVD – 266 /+33/, celkem: 35269 sv. /+706/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2010 činily 150.000 Kč, tj. o 50.000 méně
než v roce 2009.
Nákupní cena pořízených dokumentů 160.335,50 Kč, tj. o 57.989,23 Kč méně než v r. 2009.
Skutečná hodnota pořízených dokumentů 234.233,50 Kč, tj o 79.154,00 Kč méně než v r. 2009.
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Úspora takto pořízených dokumentů činí 73.898,00 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 167,02 Kč /tj. o 1,87 Kč více než v r. 2009, skutečná
průměrná hodnota 1 dokumentu - 243,99 Kč /tj. o 6,93 Kč více než v r. 2009/.
Úspora na pořízení jednoho dokumentu činí 76, 97 /tj. o 5,06 Kč více než v r. 2009/.
Náklady na zpracování 1 dokumentu jsou 12,- Kč, takže konečná úspora na pořízení 1 dokumentu
byla 64,97 Kč.
Náklady na zpracování 960 dokumentů činily 11.520 Kč. Přes tyto náklady jde o velkou finanční
úsporu, které bychom při individuálním nákupu a zpracování nikdy nedosáhli, ba naopak, náklady by
byly ještě vyšší / mzda pracovníka/.
Počet exemplářů docházejících periodik: 32 /tj. o 4 více než v r.2009/.
Údržba knihovního fondu:
-

oprava poškozených knih vlastními prostředky

-

přebalování knihovního fondu

-

tisk a výměna poškozených nebo nečitelných čárkových kódů

Doplňování knihovního fondu v MK Železná:
V loňském roce jsme dodali na pracoviště MK Železná 4 soubory - celkem 173 sv., tj o 163 sv. méně
než vloni. Z toho 2 soubory novinek byly dodány z Regionálního centra v Bruntále. Soubory jsou
připravovány v souladu s požadavky knihovnice. Konkrétní požadavky čtenářů vyřizuje knihovnice
individuálně výpůjčkami v MěK Vrbno.
Vráceno bylo v 4 souborech celkem – 245 svazků / z toho 120 sv. výměnné soubory Bruntál /.

Katalogy knihovny:
V lístkové podobě se od roku 2007 nedoplňuje žádný katalog.
V elektronické podobě je katalog doplňován průběžně současně s dodáním nových knih z Regionálního
knihovnického centra v Bruntále - tj. 1x za 14 dní, následně jsou prováděny kontroly záznamů.
Užívaný knihovnický systém KpwinSQL má integrovaného klienta Z39.50, který nám umožňuje
spolupráci se souborným katalogem Národní knihovny Praha, prostřednictvím kterého aktualizujeme
autority, případně stahujeme hotové záznamy při katalogizaci brožur a periodik.
Zveřejněním modulu www OPAC na webu knihovny jsme čtenářům umožnili virtuální návštěvy
katalogu knihovny a možnost rezervace požadovaného titulu.
Virtuální návštěvy www a on-line katalogu patří mezi nově sledované statistické ukazatele –
elektronické služby knihovny.
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2. Knihovní služby
a) čtenáři:
V roce 2010 jsme zaregistrovali celkem 691 čtenářů, tj. o 49 čtenářů méně než v roce 2009.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 195 /tj. o 35 méně než v r.2009/,
tj. 28,22 % z celkového počtu čtenářů.
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2010 – 12,71 % /tj. o 2% méně než v r.2009/
Počet fyzických návštěvníků knihovny: 11.158, tj. o 72 méně než v r. 2009.
Počet návštěv webové stránky knihovny: 2006, tj. o 804 více než v r. 2009.
Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu: 4123 /nově sledovaný údaj/
Internet využilo v knihovně celkem 407 návštěvníků /tj. o 230 méně než v r.2009/
Postupný pokles návštěvníků internetu souvisí s tím, že internet se stává běžným vybavením
domácností. A naopak narůstají virtuální návštěvy knihovny.
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2010 činil 45.216 svazků (tj. o 2001 sv. více než v r.2009) a průměrně si každý
registrovaný čtenář vypůjčil 65,44, tj. o 7 více než v r.2009.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit.pro dospělé –

5.832 sv.

Krásná lit.pro dospělé – 23.502 sv.
Naučná lit.pro děti –

1.957 sv.

Krásná lit.pro děti -

5.900 sv.

Výpůjčky periodik -

7.809 sv.

Zvukové a zvukově obrazové dokumenty – 216 sv.

c) další služby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali kulturních a vzdělávacích 81 akcí, pravidelně byly připravovány nástěnky
a výstavky ke kulturním výročím a společenským událestom.
Z toho: 33 vzdělávacích akcí, soutěží, kvízů, výtvarných dílen /z toho 7 v oblasti ICT/

48 besed / z toho – 2x autorská beseda se spisovatelkou pro děti Ivonou Březinovou,
2x s ilustrátorem Jiřím Fixlem a 1x s regionálním autorem Sotirem Joanidisem,
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- 43x besedy připravené knihovnicemi /

Komentář:
Knihovna získala v roce 2010 dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Tajemství knihy“
z okruhu Knihovna 21.století ve výši 5.000 Kč.
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem realizovala v roce 2010 projekt s názvem „Tajemství knihy“,
který vycházel z reálné potřeby přivést děti zajímavou formou ke čtení a především do knihovny.
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se nám nepodařilo projekt realizovat v plném rozsahu.
Přesto jsme v souladu s projektem uskutečnili tyto akce:
„Pasování na čtenáře“ – tato akce byla připravena na říjen v rámci Týdne knihoven pro děti 2. tříd.
Dětské oddělení se proměnilo na Království moudrosti a fantazie, kam zavítal lesní král Jakub a lesní
víly. Všichni společně provázeli děti jednotlivými úkoly. Hravou formou děti prokázaly znalost techniky
čtení, porozumění čtenému textu. Po složení této malé zkoušky byly děti jednotlivě pasovány na čtenáře,
ty nejbystřejší si odnesly ještě drobné odměny. Akce se zúčastnili také rodiče a příbuzní. Každé dítě
obdrželo pasovací dekret, registraci do knihovny zdarma, ale především knihu vhodnou pro jejich věk.

„Křeslo pro hosta“ – v rámci tohoto cyklu se děti 2. a 4. tříd setkaly na autorské besedě s ilustrátorem
Jiřím Fixlem. Žáci 8. tříd a studenti nižšího gymnázia besedovali s regionálním spisovatelem Sotirisem
Joanidisem, současným sběratelem pověstí a autorem píšícím o historii okolí Rejvízu a Zlatých hor.
Tohoto autora jsme v loňském roce zařadili do cyklu „Zajímavé osobnosti regionu“.
O akcích i projektu jsme informovali veřejnost ve Zpravodaji sdružení obcí Vrbenska, dále
v Bruntálském a Krnovském Deníku, ale také na webových stránkách knihovny a stránkách Střechy.
Díky dotaci mohla knihovna zpestřit program knihovny akcemi, které by se jinak nemohly uskutečnit,
protože finanční prostředky jsou velmi omezené.
Další úspěšný projekt: „Podzimní máchovské variace“ – Ministerstvo kultury ČR / celkové náklady na
projekt 52.100,-Kč, požadovaná dotace 26.050,-Kč, schválená dotace 26.000,- Kč , čerpání 20.000,-/
Projektem „Podzimní máchovské variace“ jsme přiblížili žákům, studentům a široké veřejnosti jednoho
z největších představitelů romantismu Karla Hynka Máchu. V září jsme připravili pro studenty a širokou
veřejnost vědomostní soutěžní kvíz „ Jak dobře znáte K. H. Máchu “. Vítězka získala básnickou
sbírku Máj. V říjnu jsme uspořádali pro žáky 5., 6. a 7. tříd ZŠ a studenty nižšího gymnázia autorskou
besedu s Ivonou Březinovou nazvanou podle stejnojmenné knihy „Básník v báglu.“ Autorka mládeži
zajímavou formou přiblížila osobu Karla Hynka Máchy a kraj, který básník miloval. Tato beseda měla
u žáků poměrně velký ohlas, což se odrazilo v návštěvnosti knihovny a v poptávce po dalších knihách
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této spisovatelky.

Dále jsme v říjnu pro studenty vyššího gymnázia připravili literární besedu s

promítnutím ukázek filmu Máj s výkladem. Hudebně dramatické zpracování básně Máj v podání známé
herečky Báry Hrzánové mělo být vyvrcholením projektu. Toto představení se bohužel z technických
důvodů neuskutečnilo. O vzniklé situaci jsme MK ČR neprodleně informovali a dohodli jsme se, že
zařadíme náhradní představení „Láska brány otevírá“. Před zahájením tohoto představení jsme krátce
připomněli 200. výročí narození K. H. Máchy, návštěvníci obdrželi letáčky s informacemi o životě a
díle básníka a kvíz. Náhradní představení bylo levnější, rovněž celkové autorské poplatky byly nižší.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vrátit MK ČR nevyčerpanou dotaci ve výši 6.000,- Kč.
Projekt - „Česká knihovna“ – MK ČR, podpora nákupu nekomerčních titulů české literatury /2.865,-/
Další besedy ve spolupráci se školami:
V rámci spolupráce se ZŠ navštěvují jednotlivé třídy knihovnu nejméně 1x ročně. V roce 2010 pro ně
byly, kromě výše uvedených akcí, připraveny tyto besedy: “Čarodějnice”, “První čtení”, “Pohádky
ze Zlobilova”, “Po stopách lovců mamutů”, “Ferda Mravenec”, “Ilustrovaný svět”, “Pátrejte s knihou”,
“Orientace v knihovně”.
Soutěže :„Celá třída čte“, „Čtení ze šuplíků“ – literární soutěž

Soutěžní kvízy : „Jak dobře znáte K.H.Máchu“ /určeno studentům/, “Zpátky do lavic, aneb Vím to
ještě?”,„ Písmenko sem, písmenko tam, nějak už to domotám…“, „Zvířata mezi námi“ /připraveno pro
starší a pokročilé/
Anketa: „Naše nabídka – vaše poptávka aneb Knihovna pro všechny”
Další akce pro děti v odpoledních hodinách: výtvarné dílny, hry, kvízy aj.

Z dalších akcí:
- „Prázdninová burza knih“
- „Předvánoční jarmark knih“
Výstavy: - výstavky a nástěnky v knihovně byly instalovány aktuálně u příležitosti výročí narození i
úmrtí našich i zahraničních spisovatelů a známých osobností
- propagace knihovny, různé
Pravidelná propagace knihovny ve Zpravodaji Vrbenska – informace o všech připravovaných akcích
knihovny a jejich hodnocení. Příspěvky v Deníku a 1 příspěvek ve Čtenáři 12/2010 v rubrice
Představujeme své logo.
Pravidelné rubriky připravované knihovnou do Zpravodaje Vrbenska - „Knihovnické okénko aneb
Novinky v knihovně“
V MK Železná byla zajišťována zdravotně postiženým čtenářům donáška knih domů.
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- publikační činnost
Vytištěny letáčky v rámci projektu „Podzimní máchovské variace“ o K. H. Máchovi a připravovaných
akcích.
Společně se STŘECHOU vytištěny záložky s kalendářem a kontakty
- individuální práce se čtenářem
- důležitá a nedílná součást výpůjčního procesu, jejímž cílem je maximální uspokojení
zájmových, vzdělávacích, profesních a dalších potřeb každého jedince
- zvláštní pozornost je věnována dětem do 15 let

- informační služby
- poskytování bezplatných bibliografických a faktografických informací z vlastních
pramenů, Internetu /tiskové výstupy jsou za úplatu dle sazebníku poplatků/

- meziknihovní výpůjční služba /MVS/
- prostřednictvím MVS jsme v roce 2010 objednali z jiných knihoven 155 knih, tj. o 38 titulů více než
v r. 2009, z toho bylo kladně vyřízeno 146 požadavků, tj. o 37 sv. více než v r. 2009

- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 1877 kopií /tj. o 1094 kopií méně než v r.2009/,
z toho pro veřejnost 560 kopií /tj. o 1063 kopií méně než v roce 2009/

- prezenční půjčování CD-ROMů
- uživatelé knihovny mají k dispozici celkem 266 titulů zvukových a zvukově obrazových dokumentů
- v roce 2010 jsme pokračovali v nákupu „audioknih“ pro zrakově postižené občany, výpůjčky
zvukových dokumentů – 125, tj. o 51 více než loni

- veřejný Internet
- využití Internetu – viz. „čtenáři“
-

v roce 2004 díky grantu VISK3 - získala MěK Vrbno a MK Železná zdarma službu připojení
k internetu s úhradou měsíčních paušálních poplatků Ministerstvem informatiky. Tato forma
dotace umožňuje knihovnám poskytovat pomocí telekomunikačního zařízení bezplatný přístup
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na internet podle § 4, odst. 1, písm. d) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je již 4 roky součástí nově vzniklé příspěvkové organizace
města, Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem.
- oblast personální

- oblast statistická a rozborová
- oblast plánování a řízení
- oblast hospodaření, vedení pokladny
- oblast nákupu a zpracování knihovního fondu
- zpracování 2 projektů na rok 2010 /MK ČR/
- propagace knihovny
- BOZP, požární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Železná
- vyúčtování grantů – příprava podkladů

4. Materiální potřeby a opravy
V rámci obnovy materiálního vybavení jsme v roce 2010 dovybavili dětské oddělení novými regály.
Provedli jsme drobné opravy na střeše proti zatékání. Uskutečnily se pravidelné kontroly spalování
plynového kotle a měření emisí.
V roce 2010 jsme vyřadili zastaralé a nefunkční PC a další DDHM v celkové hodnotě 274.748,52 Kč.
Prostorově je stávající budova pro potřeby knihovny již dlouhodobě nedostačující /plocha pro uživatele
cca 164 m2/ a situace se rok od roku zhoršuje. Půjčovny jsou přeplněny regály, chybí studovna a čítárna,
není bezbariérový přístup.
Situaci by mohl vyřešit záměr rekonstrukce objektu v MŠ Jesenická – viz. projektová dokumentace
„Vrbno pod Pradědem – veřejná knihovna“/navrhovaná užitková plocha pro veřejnost 400 m2/, kterou
nechalo zpracovat Město Vrbno pod Pradědem v roce 2008 s předpokladem ukončení stavby v r. 2012.
Realizací tohoto záměru by se výrazně zkvalitnilo prostředí a podmínky pro poskytování knihovnických
služeb.

Vlastní výnosy knihovny v roce 2010………………
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62.682,00 Kč

Granty ………………………………………………. 25.000,00 Kč
Dary ………………………………………………….

1.000,00 Kč

Celkem příjmy /bez příspěvku obce/ ………………. 88.682,00 Kč
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Vlastní činnost:
Redakce ZPRAVODAJE – Sdružení obcí Vrbenska
Činnost Redakce Zpravodaje je dána Zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod
Pradědem, příspěvková organizace.
Zpravodaj přináší občanům Vrbenska důležité informace ze života obcí regionu, informace o kulturním
a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci. Množství zveřejněné inzerce
ovlivňuje výši ztrátovosti jednotlivých čísel. Cena za inzerci se v roce 2010 neměnila.
V roce 2010 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy k 21., kdy je uzávěrka Zpravodaje.
Cena Zpravodaje 8,- Kč, prázdninové dvojčíslo 10,- Kč.
Redakční rada pracovala ve složení:
Šéfredaktorka - Naděžda Trzaskaliková
Členové - Ing. Helena Kudelová – starostka
Ing. Miloš Lasota – místostarosta
Mgr. Alena Kiedroňová – sekretariát MěÚ
Hana Janků – ředitelka SKaV
Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip – WILLY,
Tisk: Tiskárna – František Zubalík
Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2009 a 2010
Náklady 2009

Náklady 2010

Rozdíl

300.867,30 Kč

316.853,40 Kč

+ 15.986,10 Kč

Příjmy 2009

Příjmy 2010

Rozdíl

169.180,00 Kč

163.697,00 Kč

- 5.483,00 Kč

Ztráta 2009

Ztráta 2010

Rozdíl

131.687,30 Kč

153.156,40 Kč

Náklad : 1-2/2010 – 1400 ks,

Prům.náklady
á l ks 2009
19,29 Kč

Prům.náklady
á 1 ks 2010
20,82 Kč

Rozdíl
+ 1,53

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2009 á 1 ks 2010
10,84 Kč
10,75 Kč
- 0,09

Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2009 á 1 ks 2010
+ 21.469,10 Kč 8,44 Kč
10,06 Kč

Rozdíl
+ 1,62

3-12/2010 – 1380 ks

Celkem vytištěno 15.220 ks /tj. o 380 méně než v r. 2009 / průměrné náklady na 1 kus 20,82 Kč,
na 1 stranu 0,43 Kč.
Průměrný počet stran na 1 číslo 48,36 /v r.2009 - 46,27 s, r.2008 – 52 s /. V roce 2010 byl Zpravodaj
zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách Města Vrbna pod Pradědem.
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KULTURA
Kulturní akce ve Střeše v roce 2010
datum
1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

9/10

10/10

11/10

12/10

Název akce

Výdaje

O nejkrásnější vánoční ozdobu
Výstava hasičských autíček
Z muzikálu do muzikálu/ Mgr.
L.Sekanina/
Lovy také beze zbraní /Ing. O.Bouzek/

příjmy

rozdíl

299,742,800,-

0
450,360,-

-299
-292
-440

0

0

0

„Vyznání“ /pořad P.Nováka ml.,
J.Wykrent/
„První pomoc“ – zdrav. přednáška

19.056,-

4.320,-

-14.736

500,-

0

-500

„PERU“- cestopisná předn. /p.Turek/
„Potěšení z barev“ – výstava 24.2.-26.3.
Koncert Jiřího Zmožka
vernisáž výstavy „Velikonoční vajíčko“
zájezd do divadla J.Myrona v Ostravě
„Zvoník u Matky Boží“
pohádka „Příhody včelích medvídků“
pohádka „Kůzlátka a vlk“
koncert V.Bandu Velké Losiny
„Léčebné využití magnetů“
vernisáž a výstava „Rybářství“
Ozvěny hudby – od černošského jazzu
„Křupat zdravě-dá se hravě“ –
M.Dolinová
Výstava „Portrét“, kurz „Kresba"
„Lánská obora“ /cyklus Lovy..ing.Bouzek/
pořad „ Vchynsko-Tetovský plavební
kanál“ /ing. Jiří Běl/
„Udělej to pro sebe“ /zdravotní předn./
„Napříč Moravy“ „Lesní sklo“ – výstava
„Den zdraví“
„O princezně Julince…“div.Magnet
„Sborovna“ – divadlo P.Trávníčka
„Havajské ostrovy“ – Turek
„Zimní příhody včelích …“/div.Krapet
Praha/
- „Papírový pedig“- kurz
„Pekelná pohádka“/Divadélko Mrak/
„Zahájení Adventu“
„O nejkrásnější vánoční ozdobu“(soutěž)
„Lekce smíchu a zpěvu“- P.Martinák
„Doba Kamenná“ – Lid.div.Krnov
-„ O Budulínkovi“ – pohádková babička
celkem

2.500,190,34.656,760,11.025,-

1.600,220,9.900,310,11.025,-

-900
+30
- 24.756
- 450
0

8.702,60
6.350,6.000,0,77,1.040,7.425,-

5.700,3.500,1.600,150,54,400,1.550,-

- 3.002,60
-2.850
-4.400
-150
-23
-640
- 5.875

2.764,0

3.000,160,-

+236
+160

90,-

0

-90,-

0
0
1.702,3.300,40.000,2.500,8.737,66

0
84,1.780,2.150,15.250,400,4.870,-

0
+84
+78
- 1.150
-24.750
- 2.100
-3.867,66

2.279,5.590,191,423,19.805,2.100,1.000,190.604,26

3.400,4.550,0
218,5.600,600,720,83.921,-

+1.121
-1.040
-191
-205
-14.205
-1.500
-280
106.983,26
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Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za období 2006 a 2010
rok
výdaje
příjmy
rozdíl
2006
123.854,00
64.455,00
- 57.589,00
2007
157.563,50
95.243,00
- 62.320,50
2008
312.319,50
192.191,00
-120.128,50
2009
206.936,00
102.157,00
-104.779,00
2010
190.604,26
83.921,00
-106.983,26

% příjmů
52%
60,45%
61,54%
49,37%
44,03

počet akcí
10
21
46
35
35

PROJEKTY

„Střecha nás baví “, „Besedy nás sbližují“ – Nadace VIA – Fond místního rozvoje - projekty nebyly
přijaty, některé záměry byly realizovány ve 2. pololetí 2010 / např. vytvoření Kruhu šikovných ručiček,
kurzy Pedigu pro pokročilé, přednášky/
Kulturní akce pořádané ve Střeše jinými organizacemi:
- Čaje o páté – taneční večery pořádané LKŽ
- Divadelní představení organizovaná ZŠ
- Vánoční rolnička, Recitační soutěže
- Výroční koncert Sedmihlásku
- Koncerty PSMV
- Koncerty LŠU
- Výroční akce MŠ Ve Svahu
- Řecká obec - kurzy tance
- Den učitelů

VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací:
Jazykové kurzy - AJ pro začátečníky
AJ pro začátečníky – Calanova metoda
AJ pro mírně pokročilé
Počítačové kurzy – 2x PC pro mírně pokročilé
3x PC pro začátečníky
1x Prázdninový kurz PC
„Kruh šikovných ručiček“ - pravidelně každé sudé úterý od 17,00 hod.
„Kurz kresby“ – 5 sobotních lekcí
„Papírový pedig“ „Recitační kroužek“ – příprava velikonočního pásma
„Orientální tance“ – 2 kurzy – 1. pololetí
„Žijme zdravěji“ – každé pondělí od 18,00 hod. – 2. pololetí
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2. Další vzdělávání:
Další kurzy PC a jiné jsou organizovány pro nezaměstnané úřadem práce a realizované vzdělávacími firmami,
se kterými jsme uzavřeli dlouhodobé dohody – AP NET SOFT Opava, EDUCO Krnov, RCV Havlíčkův Brod,
PM VIA Olomouc, POE EDUCO Nový Jičín.
Učebnu PC pravidelně využívá také MŠ Ve Svahu s dětmi předškolního věku.

3. Univerzita třetího věku
V lednu proběhlo slavnostní zahájení IV. Cyklu Univerzity třetího věku ve Vrbně pod Pradědem.
Slavnostní ukončení bylo v prosinci. 2010 za účasti představitelů Slezské univerzity v Opavě a za účasti
Vzdělávacího centra v Krnově. Připraven byl také kulturní program „Košilaté epopeje“.
Pro účastníky U3V byly připraveny také 2 zájezdy – na jaře zájezd s exkurzí a přednáškou v rámci vzdělávacího
programu do Opavy a na podzim Poznávací zájezd do Olomouce.
Studium absolvovalo 33 studentů.

4. Přednášky, kurzy, školení
- cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ
- firemní školení
- školení a jednání Euroregionu Praděd, Mikroregionu Vrbensko
- ACTEA
- aj.

5. Různé
- pravidelné úterní zkoušky PSMV
- schůzovní činnost / KSČM, LKŽ, Český rybářský svaz, Bytové družstvo, jednání Zastupitelstva Města
Vrbna p.P., MAS Jeseníky, Spolek Přátelé Vrbenska /
- šachové turnaje, soutěž v psaní sms
- pravidelně v neděli se schází NOVÁ NADĚJE

6. Komerční akce firem
- výkup starožitností
- předváděcí akce firem
- prezentační akce firem
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Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2010 se uskutečnila veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele, jejímž předmětem bylo prověřit
hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu města poskytnutými na provoz příspěvkové organizace.
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, ani porušení právních předpisů a zároveň nebylo zjištěno ani
neefiktivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky.
Okresní správa sociálního zabezpečení v Bruntále provedla v březnu 2010 kontrolu pojistného a plnění
úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění za období 5/2008 až 2/2010. Kontrola bez závad, nebyla
uložena žádná opatření k nápravě.
V rámci výkonu regionálních funkcí (dle § 11, odst. 3 Knihovního zákona) provedena metodická
návštěva pracovnicemi Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě s kontrolou plnění doporučených
Standardů veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovaných
nebo provozovaných obcemi a kraji na území ČR. S ohledem na prostorové možnosti knihovny
nesplňuje knihovna požadavek počtu studijních čtenářských míst v knihovně.
Dále se uskutečnily pravidelné kontroly výtahu ve Střeše, kontrola plynového kotle a spalování v MěK
Vrbno apod.
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Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace

Výdaje:

Org.celkem

spotřeba materiálu

354.475,00

spotřeba energie

326.861,48

opravy a udržování

50.900,00

cestovné

2.543,00

náklady na reprezentaci

5.838,00

ostatní služby

812.468,28

mzdové náklady

1.571.644,00

sociální,zdravotní poj.

503.515,00

zákonné soc.náklady

34.288,00

jiné sociální náklady

5.434,00

ostatní náklady z činnosti

13.079,01

odpisy majetku

18.147,00

daň z příjmů

0,00

Celkem:

3.699.192,77

Příjmy:
výnosy z prodeje služeb

412.393,50

výnosy z pronájmu

129.975,00

úroky

127,31

ostatní jiné výnosy

168.803,00

čerpání fondů

30.000,00

provozní dotace obce

3.055.000,00

celkem:

3.796.298,81

HV

97.106,04
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace má za sebou čtvrtý rok
činnosti. V tomto roce se zvýšil celkový počet akcí konaných ve Střeše, což potvrzuje, že nově
vybudované prostory jsou plně využívány. V prostorách Střechy se realizovalo také několik akcí z
projektů KNIHOVNY, které bychom v knihovně nemohli uskutečnit z důvodu nedostačujících prostor.
Po několika letech provozu se dá zhodnotit, že myšlenka spojení těchto dvou provozů do jedné
příspěvkové organizace byla dobrá. Výhodou je, že oba provozy se nacházejí v blízkosti. V návštěvnosti
kulturních pořadů se odrazila hospodářská krize.
Prostory, ve kterých jsou umístěny jednotlivé provozy, nejsou však srovnatelné. Záměr, vyřešit zastaralé
a nevyhovující prostory Městské knihovny Vrbno, rekonstrukcí bývalých jeslí v areálu MŠ Jesenická, se
zatím nepodařilo. V letošním roce byla provedena opět drobná oprava střechy po zatečení, dětské
oddělení bylo dovybaveno novými regály. Budova vyžaduje opravu a nátěr fasády, výměnu dalších oken
a v nejbližší době také výměnu radiátorů s možností regulace tepla. Rovněž bude třeba po ukončení
topné sezóny demontovat expanzní nádobu, která při naplnění vodou kape. Tyto investice se stále
oddalují z důvodu vize nových prostor a nedostatku financí na investice.
STŘECHA disponuje krásnými, nově a moderně vybavenými prostorami, vhodnými pro vzdělávání,
kulturu, společenské akce – červený sál /kapacita 120 osob/, modrý sál /kapacita 50 osob/, zasedací
místnost / kapacita 12 osob/, jazyková učebna vybavená potřebnou technikou /kapacita 10 osob/, učebna
počítačová s možností připojení k internetu /kapacita 12 osob/, vybavená kuchyňka. Většina vybavení,
kterého organizace užívá, je výpůjčka Města Vrbna pod Pradědem.
V roce 2010 jsme nechali zhotovit na červený sál mobilní pódium, které ocenili nejen návštěvníci
kulturních pořadů, ale také účinkující. V nejbližší budoucnosti bychom rádi modernizovali software
počítačové učebny, aby výuka mohla probírat v souladu s moderními trendy.

Součástí této zprávy jsou 2 přílohy – Ceník administrativních poplatků 2010
- Nabídka pronájmu prostor Střechy s ceníkem

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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Příloha č. 1

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ
NA ROK 2010
Registrační poplatky:
Dospělí:
Studenti, učni, důchodci:
Děti do 15 let:
Držitelé ZTP, čtenáři nad 70 let:

120,- Kč
80,- Kč
60,- Kč
20,- Kč

Registrační poplatek bude platit po dobu 1 roku. Registrační poplatek má čtenář možnost uhradit ve 2
splátkách, po uplynutí 6 měsíců bude vyžadována úhrada 2. poloviny poplatku.

Rodinná registrace:
1 dospělý + 1 dítě do 15 let:
150,- Kč
1 dospělý + 2 děti do 15 let:
170,- Kč
/každé další dítě do 15 let + 20,- Kč/
1 dospělý + 1 student, učeň:
170,- Kč
200,- Kč
1 dospělý + 2 studenti, učni
/každý další student v rodině + 40,- Kč/
2 děti do 15 let z jedné rodiny:
80,- Kč
2 studenti, učni z jedné rodiny:
100,- Kč

(úspora 30,- Kč)
(úspora 70,- Kč)
(úspora 30,- Kč)
(úspora 80,- Kč)
(úspora 40,- Kč)
(úspora 60,- Kč)

Od roku 2009 mají čtenáři možnost tzv. rodinné registrace. Každý z rodiny takto přihlášený získá svoji průkazku. Poplatek
musí být uhrazen jednorázově na jednom z oddělení.

Jednorázová výpůjčka:

40,-Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

60,- Kč

UPOMÍNKY A POKUTY:
Upomínky:
1. upomínka:
2. upomínka:
3. upomínka:
Doporučený dopis:

25,- Kč
50,- Kč
70,- Kč
120,- Kč

Ztráty či poškození:
Ztráta členské legitimace:
Poškození čárového kódu:

20,- Kč
20,- Kč
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Ztráta nebo poškození knihy:
Částečné poškození knihy:
Ztráta nebo poškození periodika:

cena knihy + 50,- Kč
25% z ceny knihy
dvojnásobná cena /popř. rovnocenná náhrada/

Další poplatky:
Použití PC:

0,50 Kč á 1 minuta

Internet:

zdarma /+ použití PC/

Hry na PC /v knihovně/:

8,- Kč á 1 hodina

Zhotovení kroužkové vazby:

70,- až 150,- Kč /dle počtu listů/

Kopírování: 1 kopie A4:
1 kopie A3:

2,- Kč
3,- Kč

Tisk:

černobílý tisk:
3,- Kč
barevný tisk:
5,- až 10,- Kč (dle množství použité barvy)
barevný obrázek, foto:15,- Kč

Poplatky za časopisy:
Sandra
Anna, Burda

á 1,- Kč /á 1 pracovní den/
á 3,- Kč /á 1 pracovní den/
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Příloha č.2
Středisko kultury a vzdělávání, Ve Svahu 578/13
793 26 Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace

Nabízíme pronájem prostor pro konání nejrůznějších podnikových
setkání, prezentací, školení, workshopů, akcí spolků a jiných
organizací v příjemném, novém prostředí. Prostory se nacházejí ve 3.
patře, k dispozici je výtah. Využít můžete i vybavené kuchyňky.
V případě zájmu volejte na tel.č.554 295 195,mobil 605 291 147,
rovnou
e-mail:
info@strecha-vrbno.cz,nebo
si
prostory
přijďte
prohlédnout.
Ceník platný od 1. 1. 2008

Modrý sál(50 osob) a Červený sál(120 osob)
-

komerční akce
300,- Kč/1 hod.
školení a akce firem
200,- Kč/1 hod.
spolky, sdružení
150,- Kč/1 hod.
školy
100,- Kč/1 hod.
připojení k internetu za příplatek
30,- Kč/1 hod.

Zasedací místnost (12 osob)
- komerční akce
200,- Kč/1 hod.
- nekomerční akce 100,- Kč/1 hod.

Učebny (10 osob)
- počítačová
- jazyková

300,- Kč/1 hod.
150,- Kč/1 hod.

Internet a PC (10 osob)
- internet
- PC

30,- Kč/1 hod.
10,- Kč/1 hod.

Možnost zajištění rautu a dalších služeb dle dohody.
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