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Roční výkaz o knihovně
za rok2019

Výkazje souČástí Programu statistických zjišt'ování na rok 2019. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějŠÍch předpisŮ. Údaje se zjišťu|í pro ootr"ou ltlini.t"|"o!íáuJ:t;; 
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zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny

Název zpravodajskéjednotky obecní knihovna v Mezilesí

lČo I evio. e. rnihovny zsss
Adresa Mezilesí 95

549 23 Mezilesí
Telefon
Kraj Královéhradecký
www stránky ZJ https://www.mezilesi.cztknihovna

E-mail knihovna@mezilesi.cz

Zřizovatel (vyplní se slovně) Obec Mezilesí

Velikost obsluhované populace t 246

Bezbariérový přístup (označte x) Ano tl l '" x
l. FoND

elkem
a

stav knihovního fondu celkem k 31. ,12, min, roku 01 01 552

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

(souěetř.0]03až0113) o,102 552

Eo

nauěná literatura 01 03 11E

krásná literatura 01 04 1u

rukopisy 01 05 0

mikrograíické dokumenty 0106 0

kartograí]cké dokumenty 0107 0

tištěné hudebniny 01 08 0

zvukové 01 09 0

zvukově obrazové 01 10 0

obrazové 0111 0

elektronické dokumenty 0112 0

jiné 01,13 0

Počet exemplářů titulú docházejícich periodik 0114 6

Počet knihovních jednotek Ve Volném výběru 01 15

Přhůstky 3 01 16 0

úuyt<y o 01,17 0

Převod knihovniho fondu z jiné knihovny při organizaění
změně 5 01 18 0

Převod_knihovního fondu do Iiné knihovny při organizační
změně o 01,19 0

Kontrolní součet (ř. 010í až 0,119) o1 39 2 214

,ší úDAJE

ll. UŽ|VATELÉ
c. ř, celkem

_n

Registovaní užiVatelé ve sledovaném období o2o1 15

z toho registrovaní uživatelé do 1 5 let 0202 0

Návštěvnici celkem (ř. o2o4 + ř. o21o) 0203 85

Návštěvnícj knihovny (frzické náVštěvy) o204 85

Eo

návštěVníci půjčoven a studoven 0205 85

návštěvníci VyužíVající intemet v knihovné 0206 0

návštěvníci kulturních akcí o2o7 0

návštévníci vzdělávacích akcí 0208 0

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním
pořadatelem 0209 0

Návštěvníci on-line služeb
(virtuálni náVštěVy z ř, 0505 + 0507 + 051 1

02,1o 0

Kontíolní součet (i. o2o1 až o21o| 0239 27o

Kult (MK) 12-01

l obsluhovená populace = poČet obwatel okruhu púsobnosti knihovny, tj. počet obwdel samostalné obecni rsp. měíské
čáíi, pro jeiiž obyvdele je vykazujíci knihovna zázenak31.12.
(hlip]//M mvcr,czlclanelťstatistiky-pody-obyvetel-V-obcich,aspx 4-

'V knihovních jednotkách.
'PřirŮslky knihovniho fondU V knlhovnici jednotkách za sledované obdobi celkem,
'Ubylky knihovního íondu v knihovnich ]ednolkách za sledované obdobi celkem,

5 Nezepočítává se do přírůíků ř, 0í16,
6Nezapočítává se do úbytků ř, 0117,
'Vyplňují všechny knahovny,

dle zák, č.219/2000 sb,'

obce dle zák, č, 128/2000 sb. '

c. ř.

a 1

Výpůjčky celkem
(souěet ř, 0302 až 031 5)

0301 686

Eo

nauěná liteÉtura dospělým uživatelúm (knihy) 0302 29

krásná literatura dospělým užiVatelům (knihy) 0303 152

naučná literatura dětem (knihy) 0304 0

krásná literatura dětem (knihy) 0305 5

uýpůjěky periodik 0306 2o0

rukopisy 0307 0

mikrografické dokumenty 0308 0

kartografické dokUmenty 0309 0

tištěné hUdebniny 0310 0

zvukoVé 031 1 0

zvukově obrazové o312 0

obrazové 0

eIektronické dokumenty 0314 0

]lne 031 5 0

Prezenění Výpújěky evidované (z ř. 0301 ) 031 6 0

Prolongace (z ř. o3o1 ) 
7 o317

Kontrolní součet (ř. 0301 až 0317) 0339 1 469
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počet požadaVků 0401 0

počet kladně vyřízenýó
Dožadávků 04o2 0
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počet požadavků M03 4

počet kladně vyřízenýó 0404
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poěet požadaYků 0405 0

počet kladně vyřízených
požadavků 0406 0
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poěet požadavků 0407 0

poěet kladně vyřízených
požadavků 0408 0

Eco
.o
c
C
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půjěené jiným
knihoynám

počet souború 0409 0

poěet svazků 041 0 0

pú]čené od jiných
knihoVen

poěet souborů o411 18

počet svazkú o412 1 093

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky
a V rámci RF 041 3 0

Vzděláváni knihovníků (pro knihovníky a V rámci RF) 0414 0

Kultumí akce pro veřejnost (besedy, Výstavy, aj,) 0415 0

Vzdělávací akce pro veřeJnost (semináře, kuzy, aj.) 04,16 0

z toho v oblasti lcT (inform. a komunikaěních
technolooií) 0417 0

ostatní akce. kde knihovna není hlavním pořadatelem o418 0

11



Dokoněení oddíl lv c. ř. celkem

Poěet titulů Vydaných nepenodackých publikací
dle zák, č. 37/1 995 Sb., ve znění oozděiších oředDisů 041 9 0

Náklad (počet výtisků v ks) o42o 0

Poěet titulú vydaného periodického tisku
dle zák. č. 46/2000 sb,, Ve znění pozděiších předpisů o421 0

Náklad (počet V}'tiskú V ks) 0422 0

Počet titulů Vydaných aUdiovizuálnich děl dle
zák. é.273l'1993 Sb., ve znění pozděiších DředDisů

0423 0

Náklad (poěet V ks) 0424 0

Počet titulů vydaných elektronických dokumentů Vóetně
internetu 0425 0

Plocha knihovny pro uživatele V m2 0426
Počet studijních míst k 31, 12 o427 1

Počet počítačů pro uživatele k 31, 12 o42a 1

z toho naDoienÝch na intemet o429 1

Připojení WiFi v prostorách knihovny pío Uživatele 0430 ANo NE
Poskytulete UžiVatelúm kopírovací služby 0431 ANo NE
Počet hodin pro veřejnost týdně 3 0432 1

Kontřolní součet (ř. o4!1 ažu28| 0439 1 208

V.

Vll. PŘ|JMY, RESP. VýNosY
celkem v kč

1 2

Tržby za Vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží 0701

z toho Výnosy (příjmy) z hlavní ónnosti 0702

Příspěvky, dota€ a granty na píovoz ze stát, rozpoětu 0703

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

Příspěvky, dota€ a granty na provoz z íozpoětu obce 0705 10 112

PříspěVky, dota€ a granty na provoz od ostat. subjektů 0706

Příspěvky, dota€ a granty na provoz ze zahraničí 0707

z toho z fondů Eu 0708

Dary a sponzorské příspěvky 0709 0

ostatní provozní výnosy uýše neuvedené 071 0 0

Příimy (uýnosy) celkem
(součet ř, 0701 + ř.0703 ažo7o7 + ř. 0709 + ř. 0710)

0711
10 112

Dotace a granty na inYestice ze státního rozpoětu 0712

Dotace a granty na investice z rozpoětu kraje 071 3

Dotace a granty na investice z rozpoětu obce 0714

Dotace a granty na ]nvestice od ostatních subjektů 0715 o

Dotace a granty na investice ze zahraniěí 0716

z toho z fondů Eu 07 17

Dotace a granty na investice @lkem
(souěet ř. 0712 až 0716)

071 8

Kontíolní součet (ř. 0701 až 0718) 0739 20 221

N ADY

c. ř. celkem

AN

Webová stránka knihovny 0501 x !
Elektronický katalog knihovny na intemetu 0502 tr x
Počet návštév Webové stránky knihovny za sledované
období 0503

Počet Vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny 0504

Poěet VstUpů do elektronického katalogU 2 prostoru mimo
knihovnu 0505

Poěet VstUpů do elektronického Výpůjčního protokolu
z prostoru knihovnv 0506

Počet vstupú do elektroniďého výpůimího protokolU
z píostoru mimo knihovnu

0507

Počet Vlastních specializovaných databází 0508

Počet licen@Vaných e|ektroniďých iníomačních zdrojů 0509

Počet vstupů do elektronických infomačních zdrojů
a databází celkem z prostoru knihovny

0510

Počet vstupú do elektronických infomačních zdíojů
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 051 1

Počet zobrazených (stažených) digltálních dokumentů 0512 0

Počet e-Výpůjček e-dokumentů 051 3

on-line informační služby (poěet zodpovězených dotazú) 051 4

Konirolní součet (ř. 0503 až 05í4) 0539

Vl TNANcl

č. ř. celkem v kč
1 2

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb 0801
3 728

z toho nájmy 0802 0

osobní náklady (souěet ř, 0804 až 0807) 0803 6 384

Eo

mzdy (resp, platy) 0804

ostatní osobní nák|ady 0805 6 384

náklady ná zdravotní a sociální pojištění 0806 0

zákonné sooální náklady oao7
0

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem
(z ř. 0801 včetně periodik a pořízeni licencí na
clcltrnninkó >drnlp] 10

0808
3 728

oEo
N

nákup a předplatné periodikj0 0809
3 728

nákup a pořízení li€ncí na elektronické zdroje 10 0810

Daně a popl3tky (bez daně z příjmů) 081 1

Daň z příjmů (úů. skupina 59) o812 0

odpisy dlouhodobého majetku 081 3

ostatní provožní náklady s7še neuvedené 0814

Výdaje (náklady) celkem
(součet ř. 080,1 + ř, 0803 + ř, oal1 ažoa14 0815

10 112

z toho Yýdaje na hlavni činnost (z ř. 081 5) 0816

lnVestimi Výdaje (na hmotný a nehmotný majetek)
081 7

0

Eo
hmotný majetek l 081 8 0

nehmotný majetek12 0819

Kontrolní součet (ř. 0801 až 08'l9) 0839 11 176

celkem

Poěet zaměstnanců (přepoúený stav) 9 0601 0

Eo

c
o!
o

vs knlhovnického směru 0602

vos knihovnického směru 0603

vs ostatní 0604 0

vos ostatní 0605

ss knihovnického směru 0606

ss ostatní 0607

ostatní 0608

Počet
dobrovolných pra@Vníků 0609

hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky
ročně 0610

Kontíolní součet (ř. 0601 až 06í0) 0639

případné připoiení komentáře s doplňuiícími nebo wsvětluiícími údaii ie vítáno.

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis Vedoucího
zpraVodaJské jednotky:
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c. ř.


