
Minlsterstvo kUltury
PoB 119

120 2l Praho 2
laskavě odešlete do 20.,1.2006

Kult (MK) 12 - 01
schváleno ČsÚ pro Minlsterstvo kultury

ČV,t55/o5 ze dne 25, 10. 2004

Roění výkaz o knihovně
za rok 2005

Výkaz je 5oUčásti ProgramU siatistických zjlšťování narok2oo5 ochrana dúVěrnosli údajú je zaíučena zákonern č 89/1995 sb, o slálnístatisncké sluŽbě,

ve zněnípozdějšich předpisú Za ochíanu dúVěrnostiúdajú odpoVídá Ministe§tvo kuliury
ZpraVodajská jednotka je povinna poskytnoUt všechny požadované údaje DěkUjome za spolupláci,

Název zpraVodajské jednotky
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l. KNlHoVNl FoND
čř celkem
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stav knihovniho íond! celkem k 31 12 min roku 0101 'ť//
KnihoÝni iednotky celkem k 31 ]2 sl€dov íoku 0102

E

na!čná liteÉtuía 0,103

krásná hleíaura 0r04 .,l-t:4,
0105

0106

mikíoqíaílcké dokumenly 0107
kaíloalaílcké dok(]menly 0108
1šténe hlrdebniny 0109

a!dlo!izLJá ni E c110
0111
0112

qraíické dok!menry 0113
eleklíon cké dokLJmenlv 0114

0115
Počet erempláiŮ docházej jcich per|odlk 0116
Počel kn|hovnich Iednotek vB vo ném vÝběíu 0,1] 7
piřústkv knihovnich ]ednolek ve svazcich 0118
UbylkY kn hovnich iednotek V€ svazcich 0119
Pievod knihovniho íondu z iiné knihovny
Di] oíoanlzačni zméné '

0120

Pievod knihovniho íondu dollné knihovny při
óldánlzačnizměně 3 0121

kontrolnisoučet 0129

DALŠÍ ÚDAJE

ll. cTENARl
cř ceIkem
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Registrovaničlenáři k 31 12 020l

z toho čtenářl do 15 let 0202 3
Náyšlévnici v knihovně celkem 0203 4 ,?,5,
kontíolnIsoučet 0229
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počet požádevkŮ 0401

počel kladné vyiizených požadáVků 04o2 x-,

E 0403

počet požedavků vyřizených kopii 0404
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počet požadaVků 0405

počet kladné vyiizených požadavků 0406

E
poael požadávků vyřizenych vypů]čkoU
ono ná U (č mihloíllmu ald ) l 0407

počet požadavků Vyřizených kop]í 0408
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počel požadaVků 0409

počet kladné vyiižených požadavků 0410
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04l1

počet požadavkú vyřizených kopli o412

D-
počel požadavků 0413

počel kladně vyřizených požadavků o414

E
počel požadavk vyiizenych vypújakou
óndlnáh] lči m l ílmu atd ) J 04l5

počet požadavkú vylizených kopií 0415

E

pů)ěené liným
počet soUborů 0417

počel sve2ků 04í8

půjčené od jlných počet soUborů 04,19 3
počel §vážkú 0420 /3(

celkerí)
a 2

Výpů]čky celk€m 0301 q ciy

E
9

naUčná liteíaluía dospělým čtenářům 0302 óí)
krásná lileraluía dospělým členářúm 0303 Q lra
naučná literaluía délem 0304

kíásná hlelatura dělem 0305 !1
0306



dokončenioddil! ív cclkenr
2

Vzdělávaci a výchovné ko eklivniakce o421

seín nál€ odborné poíady a konzullace 0422

Počet lltUlú vydaných nepeíiodlckých pUbllkaci
dle zák č 37119s5 sb o423

Počel lí!lŮ vydaného perlodlckého tlsku
d]e žák č 46/2000 sb D424

Počet ltulů vydaných aUdiovlzUálnich dél
dle zák č 27311993 sb o42s

Počet sludunich mist k 31 12 0426

Poéel počitačú pro uživalele k 31 12 o427

z loho napoiených na lntenel o42a

Poóe1 návštěvnikú VyUžíVa]icích lnlernel 0429

Počel poboček k 31 12 0430

Plocha knihovny pío uživalele v m2 0431 /3,(
Pocet hodin plo veřejnosi lýdné ' o432 ' ,,J
kontrolnisoučet 0439

Dokončen odd V, cl
2

Výno§y (plllmy) vlaslnl za oíganizaci v Kě 0509

z toho výnosy (plúmy) Vlaslniz hlavni 0510

Plispěvky a dolace na píovoz ze stáhiho 0511

z loho jednorázová dolace 0512

Přlspévky a dolace na provoz 2 rozpočlú kra]e
VKč

0513

z loho jednoíázové dolace 0514

PřispěVky á dolace na píovoz z íozpočlu obce
vKč 0515

z toho iednoíá20ýé doIace 0516

Gíanly a pfispěVky ná píovoz od osletnich
subiektú v kč

05l7

Dary, sponzorln9 v Kč 05l8

Výnosy (piijmy) celkem V Kč
(i 0509+i 051j +i 05]3+i o5l5+i 0517+i 0518)

0519

lnveslični ždroje vlastni v Kč 0520

lnveslični doiace ze slátniho íozpočlu V Kč 052t

lnvesllčnídolace z rozpočlu krale v Kč 0522

lnvestlčni doiace z rozpočtu obce V Kč

lnvest]éni gíanty a piíspěvky na nvesllce od
óslatních st]bieklů v kč 0524

lnvesliénírdro]e celkem v Kč
li a52ó+i ó52'1+i ó522 +l 0523+i 0524.J

0525

Výdaje investičn i celkem v Kč 0526

Náklady píovozni celkem 7 v Kč 0527

Z iádk! 0527 - osobni náklady 7 o52a

z iádku 0528 - mzdové náklady ' 0s29

0539

V, zAMESTNANcl. HosPoDARENi - NEVYPLŇUJi zKNP
Cř celkem

2

Počet zaměslnancŮ (přepočtený stav) 5 0501

E
9

VŠ kn]hoÝnlckého směíu 0502

VŠ osIatní 0503

sš knlhovnického snréru 0504

sš oslalni 0505

05o6

Počet
2arnéslnanců

s piislupem na inlernel
0507

s emailovoU adí6soU
(ívzické osobV)

0508

Es HOSPODARENl UJl

' Vyplňu]iVše.hný kóhovny Uv€d€ se lýdonni počél hodin uZKNP ostatni kn]hovny s vice 0lvary p,o

Vl. sÍŤ KNIHoVEN (vyplňuje se pouze na souhrnném Výkazu -

: Jóá, -. i 051o wpl",p5uzé pii9pév\ové o,gan,zae
'UdaJe nd;aoc,o 0527,052s á 0529 ý}pln, pniPévlo,e ol9an,z.c6 za vlastn, á trd a]nnoslelleň

VYPLŇUJÍ VŠECHNY KNlHOVNY
na

ANo
Má knihovna eleklronrcký katalog knih na 0701 D Eí
Posk}luje knlhoYna Vzdé áváni v oblasli
iníormačnich e komunlkačnich technolooii

0702 tr E

kromě řádku k 31. 12

á základni kňihovny !Évěl6nó kíá]skou knihovno! výkonem l€grcná nich íUnkcl kl.ré lykonáva,islallshcká z,šlování
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