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Vyplněný výkaz laskavě odešlete do 19. ,l. 2007

Roční výkaz o knihovně
za rok 2006

Výkaz je součásti Programu statistických zjišťování na rok 2006. zpravodajská jednotka je podle zákona ě 89/1995 sb , o státní statistické sluŽbě,
Ve znění pozdějších předpisú, povinna včas a spráVně poskytnout Všechny požadované údaje
za ochranu jejich důVérnosti odpovídá Ministerstvo kultury. Děkujeme Vám za spolupráci
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orsanizačni složka siátu dle zák č 218/2000 sb.
oŤEanizačni složka kÉie dle zák
or,]anizáčni složka obce dle zák. č 250/2000 Sb.

státniořisDčvková orcanizace dle zák č 218/20

Přispěvková oíFanizace kía]e dle ák č,250/20!
PřispěÝková olganizac
stáinipodnik dIe ák, č 77ll997Sb ]0

obč §dntžÉnidle ák č E]/l990 sb 10

obecíě prospěšná §poleónosŤ dle zák ó 248/1995 sb 50

Nadace sebo nadačni fond dle ák č 22?/]997 Sb 6a

veřeiíá obchodni sDolečnost dl€ zák č 513/]99lsb 11

ómándilnisDolečnost d]e zák č 5l]/l99l sb 12

snólečĎost s r o dleák č 5]3i l99l Sb ?]
Akclová sDolečnost dle Zik č 5l3/l99l sb 11

íDžsllo dle znk č 5l3/199l sb ?5

Žimoslenské oDnávn&i- frZcká osoba 80

Jiná (uvésl imenovltě) 90

lV. DALSl UDAJE

'l V i4MVs ]so! z.silány mlkíof]my d ňikíonše mislo or glná|! a lélo se pak Vracidodálaiicikn hovně,

lákto vyiizený požadavek se žařazlje do výpú]ček onglná ú

l. KNlHoVNl FoND
Cr celtem

7

stav knihovního fondu c€lken1 k 3l l2- min roku 0l0 ]

Knihovníj€dnotky celkem k 3l 12 sledov roku 0] 02

naučná titeratura 0l03

krasná literatura 0l04 /: /,l,' bl!,
ostatní dokumenty 0l05

rukopisy 0l06
mikrografi cké dokument_v 0l07

kaíto3rafické dokUmen§ 0l08
tištěné hudebniny 0l09

audiovizuálni
dokumenty

E
z} ui.o\ é 0l l0
zvukově obrazové 0llt
obaazové 0] l2

grafické dokumenty 0l]3
elektřonické dokUmenty 01 l4
jine 0l l5

Počet exemplářů docházejicich periodik 0l l6

Počet knihovních jednotek ve volnén výběru 0l l7

Přirůstky kn ihoVních jednotek Ve svazcich 0] 18

Úbýky knihovních jednotek ve svazcich 0l 19 h-
P}evod knihovniho fondu z jiné knihovny
Dři organizační změně 2 0l20

Převod knihovního fondu dojiné knihovny při
organizačni změně 3 0l2l

Koítrolni §oučCt (ř.0l0l - 0l2l ) 0l]9

ll. čTENÁŘl
č. c€lkem

Registrovaní čtenáři k 3l l2 020l

z toho čtenáři do 15 let 0202

Návštěvníci v knihovně celkem 0203

Kontrolní §oučet (ř. 0201 0203) 0239

celken
2

EN,

počet požadavků 040l

počet kladně vyřizených požadavků 0402

É
počet pož avků vyřížených výpůjčkou
ori8inálu i mikrof,ši atd,)')

0403

poč€t požadavků vyřizených kopii 0404

,!=

Počet požadavků 0405

počet kladně vyřizených požadav},ů 0406

É
počet požadavků vyřiz§ných výpůjčkou
orlqinálu (čimikrofilmu atd,) '

0401

počet požadavkú v_Yřizených kopii 0408
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počel požadavků 0409

počet kladně !yřiZených požadavků 04l0

počet požadavků v}Ťizených výpůičkou
originálu (či mikrofilmem atd,)')

04l l

počel požadavků vyřizených kopii 01l2

<Ň

počet požadavků 04l]

počet kladně vyřizených požadavků 04l4

É
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počet požadavků vyřízených výpůjčkou
originálu (či mikrofi]mu atd,)')

0415

počet požadavků vyřizených kopii 04l6

půčené jiným
knihovnánr

počet souborů 01l,| J
počet sVazků 04l8

pťličené od.ii,lých
knihoveD

počet souború 04l9

počet svazkli 0420 /,/.3"

lll. VÝPůJčKY
Celkem

2

Výpůjčky celkcn1 030l

naučná literatura dospělýn čt€nářům 0302

krásná literatuía dospělým čtenářům 0303 vyó
naučná literafura dětem 0]04 l3
krásná lite.atura dětcnl 0305

05tatní dokumenty 0306

ooDulece



dokončení oddílu Iv. c.ř. ceikem
I z

Vzdělávaci a výchovné kol€ktivni akce 042l

semináře, odborné porady a konzultace 0422

Počet titu!ů vydaných nepeíiodických publikaci
dle zák č 37ll995 sb , ve znění pozděišich
DředDlsů

0423

Počet titulů vydaného peíiodického tisku
dle zák. č 4612000 Sb , Ve zněni pozdějšich
Dř€dDisů

0424

Počet titulů vydaných audiovizuálních děl
dle zák č 27311993 sb . ve zněni pozdějšich
předpisů

0125

Počet studijnich mist k 3l l2 0426

Počet Počitačů pro uživatele k 3l l2 0121

z toho napojených na lntemet 0428

Počet čtenářů využivaiicich Inten]et v knihovně 04J9

Počet poboček k 3l 12 0,130

Plocha knihovny pro uživatele v m' 043l

Počet hodin pro veřejnost týdně r 0432 /,t
Kontrolní §oučet (ř. 040l - 043l) 0439

Dokončení odd. v. C.ř. cclk€m
a l 2

Výnosy (přiimy) vlastní za organizaci v Kč 0509

z toho výnosy (přijmy) vlástni z hlavní
činnosti ó

05l0

Přispěvky a dotace na proýoz ze státniho
rozDočtu v Kč

05l l

z toho jednorazové dotace 05]2

Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu krqie
vKč

05]3

ztohojednoráové dotace 05l4

Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu obce
vKč

05l5 !, t 5t:
z toho jednoíázové dotace 05l6

oranty a přispěvk_Ý- na provoz od ostatnich
subiektů v kč

0jl7

Dary, sponzoring v Kč 05l8

Výnosy (přijmy) celkem v Kč
{ř 0509+i 05l1+ř 0513+ř 0515+i 0517+ř 0518)

05l9

Investiční zdíoje vlastni v Kč 0520

Investični dotace ze státniho rozpočtu Ý kč 052]

Tnveýični dotace z rozpočnl kraje ! Kč 0522

lnvestični dotac€ z rozpočtu obce v Kč 0523

Investtčni grant} a přispěvk},na inveslice od
ostatnich subiektů v kč 0524

]nvestični zdíoJe celkem v Kč
íi 0520+l0521+i 0522+ř 052] + ř 05]4)

0525

výdaje investiční celkem v Kč 0526

Náklady provozni celkem r ! Kč 0527

z iádku 052'7 osobní nallad\ 0528

Z řádku 0528 - mzdové náklad} ' 0529

Kontro|ní součet (ř. 050l - 0529) 0539

V. zAMĚsTNANcl, HosPoDAŘENí - NEVYPLŇUJí zKNP
c.ř. celkem

l l 2

Počet zamčstnancú (přepočtený stav) 1 050l

E

vš knihovnického směru 0502

vs ostatní 0503

sš knihovnického směru 0504

sš ostur' 0505

ostatni 0506

Počet
zaměstnanců

s přístupem na intemet 0507

s emailovou adresou 0508

1Vyp]ňu]ívšechnyknihovny Uvede s€ lýdennipoč€l hodln !zKNP, oslátníknlhovny s vice úlvary Plo
otevieného , Ne§čiiali provozní doby

5 měshanců tený na plně zaBěsInáné

VYPLŇUJi VšEcHNY KNlHoVNY
na ooi|/e- kn|no\nlho londu \ \( 0o0l

ANo NE
Má knihovna elektronicl.1i kataloB knih na

intemetu
0701 ! B

Posk}fu]e knihovna vzděláváni v oblasti
informačnich a komunikačních technolo9ii

070z tr Eí

3ZákadniknhóVny pověiené kralsko! knhovnou Výkonem regrcnálnich ílnkcí kle.é vykonévaií slál stická 4 šlová.i

I

Razítko: obecní knihovna
MEZILESi

Výkaz vyplnil . jméno (hůlkovým gismem):

Jlitř lí,,gÍ
Télefon:

Faxi

e - mail:

zpravodajské jednotky:
Jméno (hůlkořý ucího


