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Roční výkaz o knihovně
za rok2016

VÝkazje součástí Programu statistických zjišt'ování na rok 2016. Ochrana důvěrnosti údajůje zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve zněn
pozdějších předpisů. Údale se zjišťují pro ootruou tlini.t"|.ot)íál:t;3 
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Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

Název zpravodajské jednotky
obecní knihovna Mezilesí

lČo l e"ia. e. knihovnv 2359

Adresa Mezilesí 95
549 23 Mezilesí

Telefon
Kraj Královéhradecký
www stránky zJ Mezilesi.czlknihovna

E-mail knihovna@mezilesi.cz

Zřizovatel (vyplní se slovně) Obec Mezilesí

Velikost obsluhované populace Í 236

Bezbariérový přístup (označtex) Ano tr l "" X

lll. VýPŮJČKY
* ve znění pozdějších předpisů

l, KNlHoVNiFoND
celkem

a

stav knihovního fondu celkem k 31, 12, min, roku 0101

Knihovní jednotky celkem k 31 , 1 2, sledovaného roku 2

(součet ř. 0í03 - 01í3) 0102

Eo

nauóná literatura 01 03 118

krásná literatura 01 04 434

rukopisy 01 05 0

mikrografické dokumenty 01 06 0

kartografické dokumenty 01 07 0

tištěné hudebniny 0108 0

zvukové 0109 0

zvukově obrazové 01 10 0

obrazové 0111 0

elektronické dokumenty 0112 0

jiné 01 13 0

Počet exemplářů titulů docházejícich periodik 0114 6

Poóet knihovních jednotek ve volném výbéru 01 15

Přííůstky 3 01 l6 0

úoytt<y 
a

0117 0

Přejó.l.knihovního fondU z jiné knihovny při organizaění
zméne - 01 18 0

Převod_hnihovniho íondU do llné knlhoVny přt organizačni
změně 6 01 19 0

Konirolní součet (ř. 010í až 0119) 01 39 2 2,14

ll. UZ|VATELE
c.ř celkem

Registrovaní užiVatelé ve sledovaném obdobi o201 20

z toho registrovaní uživatelé do 1 5 let 0202 0

Návštěvníci celkem (ř, o2o4 + ř. o2o9) 0203 69

NáVštěVníci knihovny (fyzické náVštěVy) 02o4 69

Eo

návštěVníci pújčoven a studoven 0205 69

návštěVníci VyužíVající internet V knihovně 0206 0

návštěvníci kultuíních akcí o2o7 0

návštěvníci vzdě|ávacich akcí 0208 0

Návštěvníci on-line služeb
(vifruálni návštěvy z ř. 0505 + 0507 + 0511) 0209 0

Kontrolní součet (ř.020,1 až 0209) 0239

obsluhovaná populace = počet obyvatel okruhu pŮsobnosti knihovny tj počet obyvalel samostalnó obecni resp městské
části pío jejíž obyvalele je vykazující knihovna zřizena k 31. 12

_ (hlipJ/wW.mVcr dclaneUstalisliky-pody_obyvaleLv_obcich,aspx 4,
' V knihovnich jednolkách
: PřjrŮstky knihovního íondu V knihovních Jednolkách za s|edované obdobi celkem
'Ub}4ky knihovniho fondu v knlhovnich jednolkách za sledované období celkem
'Nezapočílává se do přírůstků ř, 01 16,
'NezapočitáVá se do úbytků ř.0117

Kult (MK) 12-01
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s|ožka kíaie dle zák, č, 129/2000 sb

dle zák, č, 219/2000 sb,'

ob@ dle zák, č, í2812000 sb,'

c. ř,

a 2

Výpůjěky celkem
(součet ř. 0302 ež 03í5)

0301 1 106

Eo

naučná literatuía dospělým užiVatelům (knihy) 0302

krásná literatura dospělým užiVatelům (knihy) 0303 343

nauěná literatuía détem (knihy) 0304 0

krásná literatura dětem (knihy) 0305 5

výpů]čky periodik 0306 712

rukopisy 0307 0

mikrografické dokumenty 0308 0

karlografické dokumenty 0309 0

tištěné hudebniny 031 0 0

zvukové 031 1 0

zvukově obrazové 0312 0

obrazové 0

eleklronické dokumenty o314 0

]lne 031 5 0

Prezenóní výpůjčky evidované (z ř, 0301 ) 0316 0

Prolonga€ (z ř, 0301 ) 
7 o317 291

Kontrolni součet (ř. 0301 až 03l7) 0339 2 503
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počet požadaVků 0401 0

po€t kladně vyřízených
požadaVků o4o2 0

CÁFC_§č;.>
počet požadaVků 0403 69

poóet kladně Vyřízených
požadaVků 0404 69
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poěet požadavků 0405 0

poěet kladně Vyřízených
požadavků 0406 0
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počet požadavků o4o7 0

počet kladně Vyřízenýó
požadaVků 0408 0
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půjčené jiným
knihovnám

počet souborů 0409 0

počet svazků 041 0 0

půjěené od jiných
knihoVen

počet souborŮ 0411

počet sVazků 0412 1 221

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky
a v rámci RF

041 3 0

VzděláVání knihovníků (pro knihovníky a V rámci RF) o414 0

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

VzděláVaci akce pro Veřejnost (semináře kužy, aj,) 041 6 0

Z toho v oblasti lcT (iníorm a komunikačních
technolooií)

0417 0

Vyplňují Všechny knihovny

c
,l



Dokončení oddíl lv celkem
í 2

Počet titulů Vydaných neperiodických publikací
dle zák, ó 3711995 Sb., vě zněni pozdějších předpisů 0418 0

Náklad (počet výtisků V ks) 0419 0

Po€t titulů vydaného periodického tisku
dle zák, č, 46/2000 Sb,, Ve zněni pozděišich předpisů 0420 0

Náklad (poóet výtisků V ks) 0421 0

Počet titulů Vydaných audiovizuálních děl dle
zák, č, 27311993 sb,. Ve znění oozděiších př( 0422 0

Náklad (počet V ks) c/'23 0

Poěet titulů Vydaných elektronických dokumentů Včetně
internetu

0424 0

Plocha knlhovny pío užiVatele v m2 0425 12

Počet studijních míst k 31, 12 0426 1

Počet poóítačů pro uživatele k 31, 1 2 0427 1

z toho napo]ených na intemet c/'28 1

Připojení WiFi V prostorách knihovny pío uživatele c/'29 ANol Erue
Poskytujete uživatelům kopíroVaci služby 0430 ANo NE
Počet hodin pro veřejnost týdně 6 0/31
Konirolní součét (ř. olal až0428| 0439 1 394

V,

vtt. pŘílrtlv, nesp, rrýHosy
ó. ř, vKč

a 1

Tržby za Vlastní Výkony (výrobky, služby) a za zboži 0701
0

z toho Výnosy (príjmy) z hlavní ěinnosti 0702
0

PříspěVky, dota@ a granty na provoz ze stát U/UJ
0

PříspěVky, dota€ a granty na provoz z rozpočtu kraje 0704
0

PříspěVky, dota€ a granty na provoz z rozpočtu obce 0705
9 8í3

Příspěvky, dota€ a gíanty na provoz od ostat 0706

Příspěvky, dota€ a granty na provozze zah.aniói 0707

z toho z fondů Eu 0708

Dary a sponzorské příspěVky 0709

ostatní provozní výnosy Výše neuvedené 071o

Příjmy (výnosy) €lkem
(ř. 070í + ř. 0703 až 0707 + ř. 0709 + ř, 07í0)

0711

Dotace a granty na investice ze státního rozpočtu 07 12
0

Dotace a granty na investice z rozpoětu kraje 07 13
0

Dota€ a granty na investice z rozpočtu obÉ 0714
0

Dota€ a granty na investice od ostatních subjektů 0715
0

Dotace a gíanty na investie ze zahraničí 0716

z toho z fondů Eu 07 17

Dotace a granty na investice celkem
lsoúčet ř. 07í2 až 07í6)

0718

Kontrolní součet (ř, 070í až 0718} 0739 19 626
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celkem

a AN NE

Webová stránka knahovny 0501 x !
Elektronický katalog knihovny na intemetu 0502 n El
Poóet náVštěv Webové stránky knihovny za sledované období 0503

0

Počet Vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504

Počet Vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo
knihovnu

0505

Počet Vstupů do elektronického výpůjčniho píotokolu
z prostoru knihovny

0506

Počet Vstupů do elektronického výpůjčního píotokolu
z prostoru mimo knihovnu 0507

Poóet Vlastních specializovaných databází 0508

Počet licen@Vaných elektronických informačních zdrojů 0509
0

Poěet Vstupů do elektronických informaóních zdrojů
a databází celkem z prostoru knihovnv

051 0
0

Poěet Vstupů do elektronických informaóních zdrojů
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu

051 1
0

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 0512

Počet e-výpůjěek e-dokumentů 051 3

on-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) 051 4

Kontťolní součet (ř. 0503 až 0514) 0539

Vl.

č.ř celkem v

spotřeba materiálu, energie, zboži a služěb 0801

z toho nájmy 0802

osobní néklady (souet ř 0804 až 0807) 0803

Eo

mzdy (resp platy) 0804

ostatní osobní náklady 0805 384

náklady na zdravotní a sociální pojištění 0806 0

zákonné sociální náklady 0807 0

Náklady na pořízení knihovniho fondu celkem
(z i 0801 Včetné periodlk a pořízení llcenci na
elektronické zdrore) 1o

0808

oEo
nákup a předplatné periodik10 0809

nákup a pořízení li€ncí na elektronické zdroje 0810

Daně a poplatky (bez daně z příjmů) 081 1

Daň z přijmů (úět skupina 59) 0a12 0

odpisy dlouhodobého majeiku 081 3 0

ostatní provozní náklady výše neuvedené 0814

Výdaje (náklady) celkem
(součel ř. 080í + ř. 080l + ř.0811 až 08í4)

081 5

z toho Výdaje na hlavní činnost (z ř, 081 5) 0816

lnvestiční Výda]e (na hmotný a nehmotný majetek)
celkem

0817

Eo
hmotný majetek1 08,18

nehmotný maJetek 0819

Kontrolní součet (ř. 080í až 08í9) 0839 42 681

celkem

Počet zaměstnanců (přepodený stav) 0 0601
0,05

Eo

vs knihovnického směru 0602

voš knihovnického směru 0603 0

c
o
!
!o

vs ostatní 0604 0

voš ostatní 0605 0

sš knihovnického směru 0606 0

sš ostatní 0607
0

ostatní 0608 0

Počet
dobrovolných pra@Vníků 0609 0

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovniky ročně 0610

Kontro|ni součet (ř. 060í až 0610) 0639 0,05
Ř. o8oE, ř, o8o9 a dle skutečnosti i ř 0810 vyplňuja všechny knihovny i ZKNP,
Vsiupni cena Vyšší než 40 ooo Kč a provozně{echnické fUnkce delši než jeden íok (§ 26 ZDP)
Vslupni cena vyšší než 60 000 Kč a doba použilelnosti de|ši nežjeden rok (§ 32a zDP)3 Vyplňují všechny knihovny, UVede se lýdenni počel hodin u ZKNP, osiatní knihovny s více frvary pío veřejnosl Uvedou

týdenni poč€t hoclin u nejdéle otevřeného útvafu, Nesčítají se provozni doby jednotlivých útvarŮ, Údaj se nesumaizuje.
'L'Vede se celoroční průměl evidenčního počtu zaměslnancŮ přepočtený na plně zaměstnané. ZKNP vyplňují pouze řádek

0601 a.eouze mají-li uzavřenu řádnoU píacovní smlouvu,

lx. slT KN|HoVEN K 31. 12.2016

Knihovny
celkem

''Záktadní knihovny pověřené krajskou knihovnou výkonem legionálnich funkcí kleré VykonáVaji staiislická zjišťování

Razítko:

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis Vedoucího
zpravodajské jednotky:
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základni knihovny
s profesionálnimi

výkaz _ jméno
Zdeněk MarVán

Telefon:

e - mail: knihovna@mezilesi,cz

písmem) a podpas:


