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Roční výkaz o knihovně
zarok2003

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťovánína rok 2003 Podle zákona č, 89/í 995 sb , o státn í statistické službě, Ve znění pozdějšich předpisů, je
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orq anizačni složka slálu dle zák č 21812000 sb
oíoanizační složka kraie dle zák. é, 25012000 sb 1

oíoanizačni složka obce dlé zák, č. 250/2000 sb 3

slálflí příspěvková oíganizace dlezák é 21a2o 21

PiispěVková oíganizácé krájé dle 2ák č 250/ 22

oroánizace obce dle zák č 250/2000 sb,
Sléhipodnik dle zák č 7711997 sb 30
obóanské sdrL]žeoídle zák, č 83/1990 sb 40
obecně prospéšná spoleěnost dle zák č 246/1995 sb 50

Nadace nebo nadačniíond dle zák č 22111997 sb 60
Veiejná obchodní společnosl dle zák č 513/1991 sb 71

Komanditní společnosl dle zák č 513/1991 sb 'l2

noslsr o dlezák č 513/1991 sb
společnosl dle zák č 513/1991 sb 74

Díužstvo d e zák č 513/1991 sb 75
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počet PožadaVků 040l

počet kladně vyřizených požadavků 0.102 !í
poč€t požadavků vyřizených výpťúčko!l
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počct požadavků 0409

počet kladně vyřízených požadavkťl 04l0

počet požadevkťl vyřiz€llých vjpťličkou
originál (či nrikroíilnren atd )')
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počct požadavků vyřizených kopii 04l2

počet požadavků 04l3

počet kladně vyřizených požadavků 04l4

E
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počet požadavků vyřizených kopii 04l6

p!iičenéjiným
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počet souborů 0417

počet svazků 04l8
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počet souborů 04l9
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Návštěvnici v knihovDě celkenl 0203
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Výpťličky celkem 030l
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naučná literalura dosDělým čtenářům 0302

krásná liteřatura dosDělÝm čtenářůl]r 0303

na čná liteínfura dětenl 0304

krásná literatura dětem 0305

ostatní dokumenty 0306

nrik,oqr.fi cké dokUDrentv

dokrlnenty
ljnčné

lrtldioýlzrlální
dokunrenty

zvukoÝé 03l l
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dokončeni oddilu lv Cř celkeln

l

vzdělávaci a výchovDé kolektivní akce 042l

senrináio. odbolnó porady a konzultace 0122

VyCtané publikace 0,123

Počet studiiníclr míst k 31. l2 í)4?,t

Počet počilačLi pro živalele k 3l 12 04]_5

z toho Dapojených na I ernet 0426

Počet pobočck k 3l 12 o421

Počet hodilt pro veřejnost týdně 
l 0423

Konh,olní součct (ř. 0401 - 0428) 0429

Dokončeniodd v Cř Ce]kcm

l

Přijmy celkem v Kč 0507

Z toho vlastni při.imy z hlaYni činllosti 0508

Přispěvek na provoz od státu v Kč ' 0509

]rřispěvek na provoz od krn]ů v Kč 05l0

Příspčvck na provoz od měst a obcí v Kč' 05l l

Jednorízové dotace od slátu v kč ' 05]2

Jednorázové dotac€ od krajů v Kč' 05l3

Jednoriizové dolac€ od ,nĚst a obcív Kč' 0_5l4

Příspčlek nebo dolace na iltvestični výdai€ od

stlitu Y Kč '
05l5

Piíspěvek ncbo dotace na lllvestičDi údaje od
li íil ltl \ kc

05l ó

PřiSpěvek nebo dotace na investičtli výdaie od
nlčst a obcí v kč '

05l7

CIant\ tl piispčYk\ |iných subieklů \,Kč' 05l8

Dcíy, sPonzonng v Kč " ()5l9

Výdajc investičníY Kč 0520

Výdáie neinYesllčni v Kč 052l

z tolro osobní náklady 052]

7 ř 0522 in7dovó nákladv 05]]

z ř 052l proslřcdky na ltákup kllihovniho
lbrrdLt

0521

Kolltl0lní součet (ř. 0501 - 0524) 0529

Vyplňujivšechny knihovny. Uvede se týdcDní počet hodiD Ll ZKNP, oýatní
knlhovny s Vice útvaíy pro veřejnost uvedou týdenni počet hodin u neidél§
otevřenélro útvaru Nesčitaji přovozni dobyiednotlivých útvarú Udaj se

a Uvcdc se celoročni pnilttěr eYidenčniho počtu 7alněstDanců přepočlený na plně

zalněstnanó

'nezapočítává se do ř. 0507

V. zAMĚsTNANcl, HosPoDAŘENí-NEVYPLŇUJízKNP
čř Celkeln
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Počet Zamčstnanců (přepočtený stav) r 050l

vs LnlhOvnickóho snlčnr ()502

vs o§tatní 0503

sš knjhovnjckého smčru 0504

ss ostaulí 0505

osu!;í 0506

'Záklor]ni knihovny pověřené k.ajskoll knihovnou výkoneln r€glonlrlnich lilllkci. ktcró vykoltá\,t\|i slatistická ziišťováni
nZákladníknihovnyVobcjchDadl00000obyvatel (0apř Praha, PlZcň, Bnro, OsLíava)
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