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Část I.

Základní charakteristika organizace
Název: Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: 793 26 Vrbno pod Pradědem,Ve Svahu 578/13
IČO: 750 96 366
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Právní forma: obec
Sídlo: 793 26 Vrbno pod Pradědem, Nádraţní 389
IČO: 002 96 457
Ředitelka organizace: Hana Janků, Chelčického 392, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontakt: 554 295 195, 604 732 646
E-mail: JankuHana@skav- vrbnopp.cz
http://www.skav-vrbnopp.cz
Hlavní účel organizace:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno na základě usnesení
č.34/2/06 bod 1) Zastupitelstva Města Vrbna pod Pradědem dne 14.12.2006 za účelem
zabezpečení kulturních, kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti
územního obvodu města Vrbna pod Pradědem.
Předmět činnosti organizace:
Předmět činnosti je dán zřizovací listinou. Organizace v hodnoceném období zabezpečovala
plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, podporovala
rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva,
spolků, zájmových sdruţení, společenských organizací a jednotlivců. Vydávala, šířila
periodický tisk SDRUŢENÍ OBCÍ VRBENSKA – ZPRAVODAJ, uskutečňovala pravidelnou
a příleţitostní vzdělávací a zájmovou činnost v krouţcích, souborech, kurzech apod.
Uskutečňovala příleţitostnou zájmovou činnost formou exkurzí, přednášek, besed.
Vytvářela podmínky k prevenci sociálně patologických jevů.
Organizovala a pořádala kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost jako divadelní
představení, koncerty, festivaly, výstavy, taneční kurzy, vzdělávací kurzy.
Zprostředkovávala a nabízela kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur.
Provozovala veřejný internet.
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Naplňovala funkci konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a
amatérské činnosti, poskytovala veřejnosti informační sluţby z oboru své činnosti.
Zprostředkovávala konzultační a poradenskou činnost pro oblast soukromého podnikání a
aktivní politiky zaměstnanosti.
V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno zajišťovala poskytování veřejných
knihovnických a informačních sluţeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.
Doplňková činnost:
K lepšímu vyuţití všech svých hospodářských moţností a odbornosti svých zaměstnanců
můţe organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jeţ provádí za úplatu:
1.a) realitní činnost (pronájem nebytových prostor)
b) reklamní činnost a marketing – zhotovování a výlep plakátů, rozhlas
c) kopírovací sluţby
2. Zprostředkování prodeje
/Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2009 - 1.262,40 Kč/

Provozní prostory organizace:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRBNO
Sadová 312, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Hana Janků - ředitelka
Olga Hulínová – vedoucí oddělení pro dospělé
Mgr. Helena Rybárová – vedoucí oddělení pro děti a mládeţ
Marie Remešová – knihovník, úvazek 0,4
Věra Klíčová - MD
Alţběta Zaoralová – MK Ţelezná
Kontakt: 554 751 649
E-mail: knihovna@vrbnopp.cz
JankuHana@skav-vrbnopp.cz
HulinovaOlga@skav-vrbnopp.cz
RybarovaHelena@skav-vrbnopp.cz

http://mek.skav-vrbnopp.cz
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STŘECHA (Středisko chytrých aktivit)
Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Naděţda Trzaskaliková – redakce Zpravodaje, kultura
Bc. Jakub Rybár – provozní referent, vzdělávání
Kontakt: 554 295 195
E-mail: info@strecha-vrbno.cz
nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz
TrzaskalikovaNada@skav-vrbnopp.cz
RybarJakub@skav-vrbnopp.cz

http://www.strecha-vrbno.cz

PROVOZNÍ DOBA:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRBNO
Oddělení pro dospělé:
Oddělení pro děti a mládež:
Po: 8,30-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
Út: 8,30-11,00 hod.
13,00-17,00 hod.
12,00-16,00 hod.
St:
zavřeno
zavřeno
Čt: 8,30-12,00 hod.
13,00-18,00 hod.
13,00-17,00 hod.
Pá: 8,30-11,00 hod.
13,00-17,00 hod.
12,00-17,00 hod.

Internet:
8,30-17,00 hod.
8,30-11,00 hod.
12,00-17,00 hod.
moţnost tel.obj.
8,30-18,00 hod.
8,30-11,00 hod.
12,00-17,00 hod.

MK Ţelezná
Pátek – 15,00-20,00 hod.
STŘECHA
Úřední hodiny Redakce a veřejný internet:
Po: 8,00-11,30 hod.
12,30-17,00 hod.
Út, St, Čt, Pá – 8,00-11,30 hod.
12,30-15,00 hod.
Provoz ve STŘEŠE je celotýdenní včetně sobot a nedělí dle akcí.
Část II.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Přehled o zaměstnancích v roce 2009:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
Jméno
Funkce
Úvazek
Hana Janků
statutární orgán
1,00
Ing. Ivana Novotná
vedení účetnictví
mandátní smlouva

Vzdělání
SKŠ Brno
VŠ
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Městská knihovna Vrbno
Jméno
Funkce
Olga Hulínová
ved. odd.pro dospělé
Mgr. Helena
ved.odd.pro děti
Rybárová
- zástup za MD
Věra Klíčová
MD
Marie Remešová
Alţběta Zaoralová
STŘECHA
Jméno
Naděţda
Trzaskaliková
Bc. Jakub Rybár
Monika Beránková

Úvazek
1,00
1,00

knihovník
uklizečka
dobrovolná
knihovnice

0,4
0,4
Dohoda o pracovní
činnosti

Funkce
redakce Zpravodaje,
kultura
provozní referent,
vzdělávání
uklizečka
asistent v kultur.zař.

Úvazek
1,00

Vzdělání
SKŠ Brno
SU v Opavě knihovnictví a infor
Gymnázium, 2
sem.VŠB, jazyk.šk.
SPŠ v Krnově
VŠ, důchodce

Vzdělání
SEŠ

1,00
VŠ podnikání a.s.
SO
Rodinná škola Petra
Bruntál

0,75
0,25

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2009 – 6,8
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2009
věk
muţi
ţeny
celkem
do 20 let
21-30 let
1
1
2
31-40 let
1
1
41-50 let
0
0
51-60 let
4
4
61 let a více
1
1
celkem
1
7
8
%
12,5%
87,5%
100 %

%
25 %
12,5%
50 %
12,5 %
100 %
X

Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31.12.2009
vzdělání dosaţené
muţi
ţeny
celkem
základní
vyučen
střední odborné
1
1
úplné střední
úplné střední odborné
3
3
vyšší odborné
1
1
vysokoškolské
1
2
3
Celkem

1

7

8

%

12,5
37,5
12,5
37,5
100

5

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2009
celkem
17.628

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2009
Počet
nástupy
0
odchody
0
MD
1
Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2009
doba trvání
Počet
%
do 5 let
4
50,0
do 10 let
1
12,5
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
3
37,5
celkem
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100

Jazykové znalosti zaměstnanců
/pozn.: pro ţádné pracovní místo nebyl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované
jazykové zkoušky/
jazyk
Pasivně
aktivně
%
angličtina
2
němčina
2
2
ruština
5
jiné
1
celkem
8
4
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2009:
Janků Hana – získání Osvědčení o absolvování kurzu „ Personální management“ pořádaný
Svazem knihovnických a informačních pracovníků ČR v dubnu – říjnu 2009
- školení k programu KpwinSQL pořádaném Regionálním knihovnickým centrem
v Bruntále
- samostudium /zákoník práce apod./
Naděţda Trzaskaliková – školení řidičů referent.vozidel
- interní školení BOZP a PO
Bc. Jakub Rybár – školení řidičů referent.vozidel
- samostudium práce s PC
- interní školení BOZP a PO
Mgr. Helena Rybárová – ukončení magisterského studia na Slezské univerzitě Opava, obor
Informační a knihovnická studia
- interní školení BOZP a PO
Olga Hulínová – pravidelné sledování vycházejících kniţních novinek
- interní školení BOZP a PO
Marie Remešová - interní školení BOZP a PO
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Část III.

Zhodnocení činnosti organizace

Městská knihovna Vrbno
Knihovní fond

1.

Přírůstek knihovního fondu:
V roce 2009 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.322 sv. ( tj. o 29 sv. méně neţ v roce
2008). Objem finančních prostředků na nákup knih byl ve stejné výši jako v roce 2008 – tj.
200.000 Kč.
Přírůstek KF dle tematických skupin:
ND – 279/-24/, KD – 781/+119/, MN – 46/-35/, MK – 195/-43/, ost. dok./CD, CDR,DVD
– 21/-46/, celkem: 1.322 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:/nejsou započítány zvukové dokumenty/
nákup – 1156 sv. (200.190,20 Kč)/+13sv./, dary – 122 sv. (13.794,50 Kč) /+41sv./,
granty – 23 sv. (4340,03 Kč) /-4sv./.
Úbytek KF dle tematických skupin:
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno
z evidence celkem 369 sv. (tj. o 122 sv. méně neţ v loňském roce).
Úbytek KF dle tematických skupin:
ND – 119/+13/, KD – 161/-140/, NM – 22/-26/, MK – 67/+31/, celkem:369 sv./-122/
Stav knihovního fondu k 31.12.2009:
ND – 10252 /+159/, KD – 16421 /+617/, MN – 1.979 /+24/, MK – 5.678 /+132/, OD – 2,
CD+CDR+DVD – 231 /+21/,
celkem: 34.563 sv. /+953/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2009 činily 200.000 Kč, tj. stejně jako v roce
více neţ v roce 2008/
–

/ nákupní cena pořízených dokumentů 218.324,73 Kč/

Skutečná hodnota pořízených dokumentů 313.387,50 Kč, coţ je úspora 95.062,77 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 165,15 /tj. o 6,62 Kč více neţ v r. 2008,
skutečná průměrná hodnota 1 dokumentu 237,06 Kč /tj. o 0,50 Kč více neţ v r.2008).
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Úspora na pořízení jednoho dokumentu činí 71,91 Kč, tj o 6,12 Kč méně neţ v r. 2008.
V kalkulaci nejsou započítány náklady na zpracování – tj. 12,- Kč á 1 dokument
Náklady na zpracování 1322 dokumentů činily 15.864 Kč. Úspora celkem při nákupu knih
a ostatních dokumentů prostřednictvím Regionálního knihovnického centra v Bruntále činila
v roce 2009 – 79.198,77 Kč.
Počet exemplářů docházejících periodik: 28 /tj. o 1 méně neţ v r.2008/. Tento rozdíl
částečně nahradily dary čtenářů.
Údrţba knihovního fondu:
-

oprava poškozených knih vlastními prostředky

-

přebalování knihovního fondu

-

tisk a výměna poškozených nebo nečitelných čárkových kódů

Doplňování knihovního fondu v MK Ţelezná:
V loňském roce jsme dodali na pracoviště MK Ţelezná 4 soubory - celkem 236 sv., tj o 60 sv.
méně neţ vloni. Z toho 3 soubory novinek byly dodány z Regionálního centra v Bruntále.
Soubory jsou připravovány v souladu s poţadavky knihovnice. Konkrétní poţadavky čtenářů
vyřizuje knihovnice individuálně výpůjčkami v MěK Vrbno.
Vráceno bylo v 6 souborech celkem – 283 svazků / z toho 120 sv. výměnné soubory Bruntál/,
tj. o 111 sv. méně neţ v r.2008.

Katalogy knihovny:
V lístkové podobě se od roku 2007 nedoplňuje ţádný katalog.
V elektronické podobě je katalog doplňován průběţně současně s dodáním nových knih
z Regionálního knihovnického centra v Bruntále - tj. 1x za 14 dní, následně jsou prováděny
kontroly záznamů.
Uţívaný knihovnický systém KpwinSQL má integrovaného klienta Z39.50, který nám
umoţňuje spolupráci se souborným katalogem Národní knihovny Praha, prostřednictvím
kterého aktualizujeme autority, případně stahujeme hotové záznamy při katalogizaci broţur a
periodik.
Upgradu modulu Revize jsme vyuţili v roce 2009 při řádné revizi knihovního fondu, která
fyzicky proběhla v červenci, uzavřena byla k 1.10.2009.
Zveřejněním modulu www OPAC na webu knihovny jsme čtenářům umoţnili virtuální
návštěvy katalogu knihovny a moţnost rezervace poţadovaného titulu.
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Virtuální návštěvy www a on-line katalogu patří mezi nově sledované statistické ukazatele –
elektronické sluţby knihovny.
2. Knihovní sluţby
a) čtenáři:
V roce 2009 jsme zaregistrovali celkem 740čtenářů, tj. o 1 čtenáře více neţ v roce 2008.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 230 /tj. o 15 méně neţ v r.2008/,
tj. 31,08 % z celkového počtu čtenářů.
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2009 – 14,76 % /tj. o 2% více/
Počet fyzických návštěvníků knihovny: 11.230, tj. o 831 méně neţ v r.2008, coţ je důsledkem
uzavření knihovny na 3 týdny z důvodu revize knihovního fondu.
Virtuální návštěvy www – 1.202
Internet vyuţilo v knihovně celkem 637 návštěvníků /tj. o 726 méně neţ v r.2008, o 444
méně neţ v r.2007/
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2009 činil 43.215

svazků (tj. o 9538 sv. méně neţ v r.2008) a

průměrně si kaţdý registrovaný čtenář vypůjčil 58,40 dokumentů, tj. o 12,98 méně neţ
v r.2008.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit.pro dospělé – 5.673 sv.
Krásná lit.pro dospělé – 22.232 sv.
Naučná lit.pro děti –

1.712 sv.

Krásná lit.pro děti -

6.316 sv.

Výpůjčky periodik -

6.942 sv.

Zvukové a zvukově obrazové dokumenty – 340 sv.
c) další sluţby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali 94 akcí + 68 nástěnek a výstavek ke kulturním a společenským
výročím.
Z toho: 37 vzdělávacích akcí, soutěţí, kvízů, výtvarných dílen
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57 besed / z toho - 1 beseda s autorským čtením Pavla J. Hejátka „Pomníky z asfaltu“,
1 autorskou besedu s ilustrátorkou a autorkou obřího leporela „Udatné dějiny národa
českého“ L.Seifertovou , 1 beseda k benefiční výstavě „Pod modrým nebem aneb Jak
jsem potkal jaka“ se členem občanského sdruţení BlueLand p. Mykiskou. -

54x akce

knihovny/
Komentář:
Knihovna získala v roce 2009 dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Hurá, jdeme
do knihovny“ z okruhu Knihovna 21.století – 5.000 Kč.
Tento projekt nemohl být realizován v plném rozsahu, jelikoţ se nám nepodařilo získat
potřebné finanční prostředky. I přes tuto překáţku se nám podařilo díky dotaci
zorganizovat celou řadu kolektivních akcí a různorodých soutěţí na podporu dětského
čtení a myšlení, několik výtvarných dílen, ale také publikační činnost.
Za získané prostředky jsme vlastními silami v rámci celostátní akce Noc s Andersenem
připravili večer pro děti s názvem „Podvečer v mraveništi aneb Polámal se
mraveneček“. Přestoţe děti strávily v knihovně pouze podvečer a část večera, odcházely
velice spokojené a s úsměvem na tváři.
Na konci školního roku byla vyhodnocena soutěţ „Celá třída čte“, ze které si výherní
třída odnesla do třídy putovního maskota knihovny. Nejlepší čtenář kaţdé třídy byl
odměněn věcnou cenou. Ve spolupráci s Klubíčkem byla pro děti s tělesným či mentálním
postiţením připravená Drakiáda, před samotným pouštěním draků měly děti za úkol
draka vyrobit. Nejkrásnější draci byli odměněni věcnými cenami.
Další získané prostředky jsme vyuţili při přípravě besed. Studenti a dospělí zájemci se
mohli seznámit s excentrickým básníkem Pavlem J. Hejátkem. Pro menší děti se
uskutečnila výstava nejdelšího leporela na světě spojená s dopolední besedou a odpolední
vernisáţí ilustrátorky Lucie Seifertové, která dětem přiblíţila práci ilustrátora a zároveň
představila své leporelo.
Část získaných peněz jsme vyuţili při nákupu materiálů na výtvarné dílny kopírující
tradiční i novodobé svátky (např. Velikonoce, Halloween, Vánoce).
Prostředky získané na publikační činnost nám umoţnily vydat 2 skládačky z cyklu
„Zajímavé osobnosti regionu“, ve kterých jsme představili ţivot a dílo vrbenského
výtvarníka Martina Mately a současného sběratele pověstí a spisovatele píšící o historii
okolí Rejvízu a Zlatých hor Sotira Joanidise.
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O akcích i projektu jsme informovali veřejnost ve Vrbenském zpravodaji,
Bruntálském a Krnovském Deníku, ale také na webových stránkách knihovny (mek.skavvrbnopp.cz) a stránkách Střechy (www.strecha-vrbno.cz). Knihovna se díky získané
dotaci mohla stát opět místem, kam lidé rádi přijdou za zábavou a poučením.

Z Nadace OKD jsme získali prostředky ve výši 19.300 Kč na projekt „Jak malý čtenář
do knihovny přišel“. V rámci tohoto projektu jsme v říjnu uskutečnili „Pasování na
čtenáře“
Pro ţáky 2. tříd byl připraven speciální dopolední program zaměřený na rozvoj čtenářství.
Úkolem dětí bylo přečíst určenou pasáţ z textu, formou soutěţí prokázat, ţe textu
porozuměly. Pak byly pasovány na čtenáře knihovny a obdrţely „ pasovací dekret“, knihu
z edice první čtení, registraci do knihovny zdarma a sladkosti. Dodatečně všichni dostali
fotografii z aktu pasování. Akce se uskutečnila v knihovně za účasti rodičů a sponzorů.
Další besedy ve spolupráci se školami:
V rámci spolupráce se ZŠ navštěvují jednotlivé třídy knihovnu nejméně 1x ročně. V roce
2009 pro ně byly, kromě výše uvedených akcí, připraveny tyto besedy: Naše knihovna,
Malované čtení, Encyklopedie – orientace, Moje oblíbená kniha, Orientujeme se v knihovně.
Další besedy určené studentům:
Jak si vybrat správnou knihu, Doplňková četba k maturitě, Biblické příběhy, Samizdatová
literatura, Střípky z historie našeho kraje, Pověsti našeho kraje
pro dospělé
„Pomníky z asfaltu“ /autorské čtení/
„Velikonoce a jarní zvyky našeho kraje“ - /Svaz zdr.postiţených/
„Tradice Vánoc“ - /Svaz zdr.postiţených/
Kvízy, zábava, vzdělávání:
- odpolední výtvarné dílny/různé techniky/
- vědomostní a zábavné hry – kufr, víš-nevíš, hádej, kdo jsem, pexeso, prstové divadlo, hry na
PC
- literárně výtvarná soutěţ „Knihovna mého srdce“ – ukončeno vyhodnocením a malou
vernisáţí
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- soutěţní kvízy pro děti i dospělé – PC kolem nás, Velikonoční kvíz, Prázdninové putování –
rodinný kvíz, Zpátky do lavic aneb Vím to ještě?
- „chvilky čtení“
- „halloweenské odpoledne“
Účast na celostátních akcích SKIP
-

Týden knihoven

-

Kniha mého srdce /v naší knihovně získala nejvíc hlasů kniha Betty MacDonaldové :
Co ţivot dal a vzal/

Z dalších akcí:
- „Prázdninový jarmark knih“
- „Předvánoční jarmark knih“
Výstavy:
- výstavky a nástěnky v knihovně byly pořádány aktuálně u příleţitosti výročí narození i úmrtí
našich i zahraničních spisovatelů a známých osobností
- výstava obřího leporela „Udatné dějiny národa českého“ a benefiční výstava putující po
knihovnách ČR z oblasti
- propagace knihovny, různé
Pravidelná propagace knihovny ve Zpravodaji Vrbenska – informace o všech připravovaných
akcích knihovny a jejich hodnocení.
Pravidelné rubriky připravované knihovnou do Zpravodaje Vrbenska - „Knihovnické okénko
aneb Novinky v knihovně“, „Citáty na měsíc.“
V MK Ţelezná je zajišťována zdravotně postiţeným čtenářům donáška knih domů.
- publikační činnost
- aktualizace letáku „Městská knihovna Vrbno pod Pradědem“
- společně se STŘECHOU záloţka do knihy s kontakty a kalendářem 2010
- „Zajímavé osobnosti regionu“ – část 3.,4.
- individuální práce se čtenářem
- důleţitá a nedílná součást výpůjčního procesu, jejímţ cílem je maximální uspokojení
12

zájmových, vzdělávacích, profesních a dalších potřeb kaţdého jedince
- zvláštní pozornost je věnována dětem do 15 let
- informační služby
- poskytování bezplatných bibliografických a faktografických informací z vlastních
pramenů, Internetu /tiskové výstupy jsou za úplatu dle sazebníku poplatků/
- meziknihovní výpůjční služba /MVS/
- prostřednictvím MVS jsme v roce 2009 objednali z jiných knihoven 117 knih, tj. o 127 titulů
méně neţ v r. 2008
z toho bylo kladně vyřízeno 109 poţadavků, tj. o 107 méně neţ v r. 2008
- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 2971 kopií /tj. o 2782 kopií méně neţ v r.2008/,
z toho pro veřejnost 1.623 kopií /tj. o 455 kopií více neţ v roce 2008/
- prezenční půjčování CD-ROMů
- uţivatelé knihovny mají k dispozici celkem 231 titulů CD a CD-ROMů, které se půjčují jen
prezenčně,
- v roce 2008 jsme začali s nákupem „audioknih“ pro zrakově postiţené občany, výpůjčky
zvukových dokumentů – 74 / tj. o 38 méně neţ loni/
- veřejný Internet
- vyuţití Internetu – viz. „čtenáři“
-

v roce 2004 díky grantu VISK3 - získala MěK Vrbno a MK Ţelezná zdarma sluţbu
připojení k internetu s úhradou měsíčních paušálních poplatků Ministerstvem
informatiky na období 3 let. Tato forma dotace umoţňuje knihovnám poskytovat
pomocí telekomunikačního zařízení bezplatný přístup na internet podle § 4, odst. 1,
písm. d) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních sluţeb.

3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je jiţ třetí rok součástí nově vzniklé příspěvkové
organizace města, Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem.
- oblast personální
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- oblast statistická a rozborová
- oblast plánování a řízení
- oblast hospodaření, vedení pokladny
- oblast nákupu a zpracování knihovního fondu
- zpracování 1 projektu na rok 2010 / Knihovna 21.století/
- propagace knihovny
- BOZP, poţární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Ţelezná
- vyúčtování grantů – příprava podkladů
4. Materiální potřeby a opravy
V rámci obnovy materiálního vybavení jsme v roce 2009 pořídili novou kopírku a 1
kancelářskou ţidli, malou lednici pro zaměstnance a pracoviště bylo dovybaveno mikrovlnou
troubou.
Prostorově je stávající budova pro potřeby knihovny jiţ dlouhodobě nedostačující a situace
se rok od roku zhoršuje. Půjčovny jsou přeplněny regály, chybí studovna a čítárna, není
bezbariérový přístup.
Situaci by měla vyřešit realizace připravované rekonstrukce objektu v MŠ Jesenická – viz.
projektová dokumentace „Vrbno pod Pradědem – veřejná knihovna“, kterou nechalo
zpracovat Město Vrbno pod Pradědem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlastní výnosy knihovny v roce 2009………………

67.078,00 Kč

Granty ………………………………………………. 18.510,00 Kč
Dary ………………………………………………….

1.000,00 Kč

Celkem příjmy /bez příspěvku obce/ ………………. 86.588,00 Kč
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STŘECHA
Počet všech akcí uspořádaných ve Střeše
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Vlastní činnost:

Redakce ZPRAVODAJE – Sdruţení obcí Vrbenska
Činnost Redakce Zpravodaje je dána Zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno
pod Pradědem, příspěvková organizace.
Zpravodaj přináší občanům Vrbenska důleţité informace ze ţivota obcí regionu, informace o
kulturním a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci.
Mnoţství zveřejněné inzerce ovlivňuje výši ztrátovosti jednotlivých čísel. Cena za inzerci se
v roce 2009 neměnila.
V roce 2009 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vţdy k 21., kdy je uzávěrka
Zpravodaje.
Cena Zpravodaje 8,- Kč, prázdninové dvojčíslo 10,- Kč.
Redakční rada pracovala ve sloţení:
Šéfredaktorka - Naděţda Trzaskaliková
Členové - Ing. Helena Kudelová – starostka
Ing. Miloš Lasota – místostarosta
Michaela Súkupová - pracovnice MěÚ
Mgr. Alena Kiedroňová – sekretariát MěÚ
Hana Janků – ředitelka SKaV
Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip – WILLY,
Tisk: Tiskárna – František Zubalík
Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2008 a 2009
Náklady 2008

Náklady 2009

Rozdíl

326.577,90 Kč

300.867,30 Kč

- 25.710,60 Kč

Příjmy 2008

Příjmy 2009

Rozdíl

184.933,50 Kč

169.180,00 Kč

- 15.753,50 Kč

Ztráta 2008

Ztráta 2009

Rozdíl

141.643,40 Kč

131.687,30

- 9.956,10 Kč

Náklad :

Prům.náklady
á l ks 2008
20,89 Kč

Prům.náklady
á 1 ks 2009
19,29 Kč

Rozdíl
- 1,60 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2008 á 1 ks 2009
11,83 Kč
10,84 Kč
- 0,99 Kč
Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2008 á 1 ks 2009
9,06 Kč
8,44 Kč

Rozdíl
- 0,62 Kč

1-4/09 – 1450 ks
5-12/09 – 1400 ks
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Celkem vytištěno 15.600 ks, průměrné náklady na 1 kus 19,29 Kč, na 1 stranu 0,42 Kč.
Průměrný počet stran na 1 číslo 46,27 / v roce 2008 byl průměrný počet stran 52/.
V roce 2009 byl Zpravodaj zpracováván rovněţ ve formátu PDF a přístupný na stránkách
Města Vrbna pod Pradědem a STŘECHY.

KULTURA
Kulturní akce ve Střeše v roce 2009
datum

Název akce

1/09

Výstava vánočních ozdob
Dozvuky Vánoc

2/09

Výstava grafiky p.Romana
Čertovská pohádka
Muzikál Opava „My fair lady“
10.výročí Zuzanky a Wagón
Vernisáţ a výstava „Krojované panenky“
Folkový večer
Pohádka pro děti „Králíci z klobouku“
Velikonoční vajíčko
Beseda s promítáním - 35.výr.horolez.od.
Děti pirátů a ztracený ostrov
Hodně smíchu a pár slz – VIOLA Praha
Vyprávění Zdeňka Trošky
Myslivecké zvyky a tradice
Banány – koncert V.Dobeše
Ozvěny váţné hudby
Výstava historického skla
Zájezd do ZOO Ostrava
Topíme moderně, ekologicky a ….
Diashow J.Kolbaby – Bali -ostrov
Ozvěny váţné hudby – 2.část
O ztracené princezně - pohádka
Jak se učí herectví – pořad V.Postránecký
Den zdraví
Cesta do Záplatovic - pohádka
Večer s Talismanem – hudební pořad
Krása skrytá v kamenech - výstava
Recitál P.Černocké, J.Pracného a R.Uzla
Těţba a zpracování ţelezných rud - besed
Orientační sport – sport pro všechny
Zahájení Adventu
O nejkrásnější vánoční ozdobu
Patálie s hloupým vlkem - pohádka
Pitbul a jiné celebrity – ochot.divadlo

3/09

4/09

5/09

6/09
9/09
10/09

11/09

12/09

celkem

Výdaje

příjmy

rozdíl

0
535

0
460

0
-75

0
761
12.925
0
3.357
7.622
6.000
402
0
6.000
20.136
32.280
0
18.853
79
118
zrušeno
0
17.850
1.440
4.500
16.928
1.848
6.000
2.239
0
37.371
0
1.500
593
299
2.300
5.000
206.936

0
935
6.080
0
1.541
720
3.800
170
0
1.350,13.870
9.900
0
13.090
440
591

0
+174
-6.845
0
-1.816
-6.902
-2.200
-232
0
-4.650
-6.266
-22.380
0
-5.763
+361
+473

0
7.020
260
2.350
12.060
1.750
2.950
1.250
0
18.750
0
0
0
0
2.500
320
102.157

0
-10.830
-1.180
-2.150
-4.868
-98
-3.050
-989
0
-18.621
0
-1.500
-593
-299
+200
-4.680
104.779

Příjmy z kulturních akcí činily v roce 2009 49,37% v poměru s výdaji, a ztráta 50,63%.
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V průběhu roku jsme uspořádali řadu různorodých akcí s cílem oslovit co nejširší veřejnost.
Pravidelně jsme pořádali nedělní představení pro děti a rodiče. V roce 2009 však byla
návštěvnost kulturních představení výrazně ovlivněna hospodářskou krizí, coţ se odrazilo
v poklesu příjmů za kulturní vystoupení.
Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za rok 2006 a 2009

Rok
2006
2007
2008
2009

Výdaje

příjmy

rozdíl

% příjmů

počet akcí

123.854,00
157.563,50
312.319,50
206.936,00

64.455,00
95.243,00
192.191,00
102.157,00

- 57.589,00
- 62.320,50
-120.128,50
-104.779,00

52%
60,45%
61,54%
49,37%

10
21
46
35

Kulturní akce pořádané ve Střeše jinými organizacemi:
-

Čaje o páté – taneční večery pořádané LKŢ (09-12/2009)
Divadelní představení pořádaná ZŠ
Vánoční rolnička
Akademie mateřských škol
Koncerty PSMV

VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací:
a) jazykové kurzy - AJ pro začátečníky /lektor Věra Huszarová/
- AJ pro mírně pokročilé

/lektor Ing. Jana Zaoralová/ -

vzhledem k tomu, ţe došlo k odhlášení některých studujících, byl kurz k 1.11.09 zrušen.
V 1.pololetí se uskutečnily jazykové kurzy v rámci projektu „Od neználka
k všeználkovi“, který jsme získali v roce 2008 z Nadace OKD.
b) kurzy práce s PC pro začátečníky a mírně pokročilé, letní kurz PC pro děti a
seniory, „opáčko“ /Bc. Jakub Rybár/- 27x – celkem 3 kurzy, z toho 1 v rámci
projektu „Od neználka k všeználkovi“
c) orientální tanec / Zdeňka Rysová/ - 37x – 2 kurzy
2. Další vzdělávání:
Pokračovala realizace námi vytvořených všeobecných vzdělávacích programů v rámci
projektu Města Vrbna pod Pradědem „Chytrá horákyně“ zahájeného v roce 2008.
ICT pro venkov ( 01-06/2009)
Angličtina pro venkov (01-05/2009)
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Kurz řízení malé firmy (02-06/2009)
Dále se v rámci tohoto projektu uskutečnily ve Střeše odborné konzultace na téma Škola
obnovy a rozvoje venkova, Cestovní ruch s PRV a Podnikání s PRV.
Zpracovali jsme 2 projektové ţádosti na vzdělávání, které nebyly přijaty. Ţádost o poskytnutí
nadačního příspěvku Nadace OKD – „Zítra bude lépe“ (poţadovaná dotace 202.000,-).
V rámci

operačního

programu

Moravskoslezského

kraje

Vzdělávání

pro

konkurenceschopnost, prioritní osa Další vzdělávání jsme podali projekt „Hlavy otevřené“
(celkové způsobilé náklady projektu 1.229.466,78 Kč).
„Senioři komunikují“ – vzdělávání připravilo o prázdninách pro seniory EDUCO Krnov.
3. Univerzita třetího věku
Dne 22.1.2009 proběhlo slavnostní zahájení III Cyklu Univerzity třetího věku ve Vrbně pod
Pradědem. Slavnostní ukončení bylo 10.12. 2009, tentokrát bez účasti představitelů Slezské
univerzity v Opavě, ale pouze za účasti Vzdělávacího centra v Krnově a starostky Města
Vrbna p.P.
Studium zahájilo 27 studentů, během roku se počet zvýšil na 33. Narůstající zájem o tuto
formu vzdělávání je potěšující, svědčí o dobrém výběru témat přednášek a vyučujících. Tuto
část zajišťuje Vzdělávací centrum v Krnově ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě.
Pro seniory byly připraveny také 2 poznávací zájezdy do Opavy a Brna.
4. Rekvalifikační kurzy
Ve spolupráci s úřadem práce realizovaly níţe uvedené organizace projekty pro dlouhodobě
nezaměstnané - za účelem motivace k úspěšnému nalezení nové práce, seznámení s prácí na
PC, aj.
EDUCO Krnov – 21x
AP NET SOFT Opava – 41x
Republikového centra vzdělávání Havlíčkův Brod – 2x
PMVIA Olomouc – 10x
5. Přednášky, kurzy, školení
- cyklus přednášek Centra ţivot a zdraví, v celkovém počtu 26
- Relaxační den se Soňou Janoštíkovou
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- firemní školení
- školení a jednání Euroregionu Praděd, Mikroregionu Vrbensko
- ACTEA 6. Různé
- pravidelné úterní zkoušky PSMV
- schůzovní činnost / Spolek Přátelé Vrbenska, Nová naděje, KSČM, LKŢ, Český rybářský
svaz, Bytové druţstvo, jednání Zastupitelstva Města Vrbna p.P., Svaz tělesně postiţených,
TOP 09/
- šachové turnaje
7. Komerční akce firem
- p. Dohnálek – staroţitnosti
- předváděcí akce
- prezentační akce firem

Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2009 se uskutečnila kontrola směrnic organizace, hospodaření a dodrţování
hospodářské kázně ze strany zřizovatele - bez závad.
VZP provedla kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodrţování
ostatních povinností plátce pojistného – bez závad.
Ministerstvo kultury ČR provedlo kontrolu věcné správnosti pouţití finančních prostředků
poskytnutých v roce 2008 na projekt Změna knihovnického systému KPWin na systém
KPWinSQL.
Dále se uskutečnily pravidelné kontroly výtahu ve Střeše, kontrola plynového kotle a
spalování v MěK Vrbno apod.
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Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace

Výdaje:

Org.celkem

spotřeba materiálu

528.357,93

spotřeba energie

260.429,59

opravy a udržování

30.957,50

cestovné

10.327,00

náklady na reprezentaci

14.199,00

ostatní služby

803.232,32

mzdové náklady

1.515.813,00

sociální,zdravotní poj.

454.066,00

zákonné soc.náklady

34.796,99

náhrady PN

1.750,00

poplatky BÚ,pojištění

16.646,00

odpisy majetku

18.146,00

daň z příjmů

0,00

celkem:

3.688.721,33

Příjmy:
tržby z prodeje služeb

554.263,00

tržby za prodané zboží

0,00

úroky

111,58

ostatní jiné výnosy

49.875,50

zúčtování fondů

0,00

provozní dotace obce

3.170.000,00

celkem:

3.774.250,08

HV

85.528,75
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace má za sebou
třetí rok činnosti.

V tomto roce se zvýšil celkový počet akcí konaných ve Střeše, coţ

potvrzuje, ţe nově vybudované prostory jsou plně vyuţívány. Na návštěvnosti kulturních
pořadů se odrazila hospodářská krize.
Prostory, ve kterých jsou umístěny jednotlivé provozy, nejsou srovnatelné. Záměr, vyřešit
zastaralé a nevyhovující prostory Městské knihovny Vrbno, rekonstrukcí bývalých jeslí
v areálu MŠ Jesenická, se zatím nepodařilo. V letošním roce byla provedena drobná oprava
střechy po zatečení. Budova vyţaduje opravu a nátěr fasády, případně její zateplení, výměnu
dalších oken. Tyto investice se stále oddalují z důvodu vize nových prostor a nedostatku
financí na investice. V nejbliţší době je třeba počítat také s tím, ţe bude nutné vyměnit
plynový kotel a radiátory v knihovně.
STŘECHA disponuje krásnými, nově a moderně vybavenými prostorami, vhodnými pro
vzdělávání, kulturu, společenské akce – červený sál /kapacita 120 osob/, modrý sál /kapacita
50 osob/, zasedací místnost / kapacita 12 osob/, učebna jazyková, vybavená potřebnou
technikou /kapacita 10 osob/, učebna počítačová s moţností připojení k internetu /kapacita 12
osob/, vybavená kuchyňka. Většina vybavení, kterého organizace uţívá, je výpůjčka Města
Vrbna pod Pradědem.
V roce 2009 jsme ve STŘEŠE rozšířili kuchyňskou linku a dovybavili ji nádobím /hrníčky,
talíře/, pořídili jsme také termos vyhřívaný 10 l, dále jsme dokoupili dalších 10 ks stolů,
plošinový vozík skládací. Modrý sál byl vybaven ţaluziemi, coţ ocenili zejména studenti při
výuce.
Další vybavení a modernizaci učeben jsme chtěli zrealizovat prostřednictvím grantů na
vzdělávání, která nám bohuţel nebyly schváleny.
Součástí této zprávy jsou 2 přílohy – Ceník administrativních poplatků 2009
- Nabídka pronájmu prostor Střechy s ceníkem

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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Příloha č. 1

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ
NA ROK 2009
Registrační poplatky:
Dospělí:
Studenti, učni, důchodci:
Děti do 15 let:
Drţitelé ZTP, čtenáři nad 70 let:

120,- Kč
80,- Kč
60,- Kč
20,- Kč

Registrační poplatek bude platit po dobu 1 roku. Registrační poplatek má čtenář moţnost
uhradit ve 2 splátkách., po uplynutí 6 měsíců bude vyţadována úhrada 2.poloviny poplatku.

Rodinná registrace:
1 dospělý + 1 dítě do 15 let:
150,- Kč
1 dospělý + 2 děti do 15 let:
170,- Kč
/kaţdé další dítě do 15 let + 20,- Kč/
1 dospělý + 1 student, učeň:
170,- Kč
1 dospělý + 2 studenti, učni
200,- Kč
/kaţdý další student v rodině + 40,- Kč/
2 děti do 15 let z jedné rodiny:
80,- Kč
2 studenti, učni z jedné rodiny:
100,- Kč

(úspora 30,- Kč)
(úspora 70,- Kč)
(úspora 30,- Kč)
(úspora 80,- Kč)
(úspora 40,- Kč)
(úspora 60,- Kč)

Letos zavádíme novinku tzv. rodinnou registraci. Kaţdý z rodiny takto přihlášený získá svoji průkazku..
Poplatek musí být uhrazen jednorázově na jednom z oddělení.

Jednorázová výpůjčka:

40,-Kč

Meziknihovní výpůjční sluţba:

60,- Kč

UPOMÍNKY A POKUTY:
Upomínky:
1. upomínka:
2. upomínka:
3. upomínka:
Doporučený dopis:

25,- Kč
50,- Kč
70,- Kč
120,- Kč

Ztráty či poškození:
Ztráta členské legitimace:
Poškození čárového kódu:

20,- Kč
20,- Kč

23

Ztráta nebo poškození knihy:
Částečné poškození knihy:
Ztráta nebo poškození periodika:

cena knihy + 50,- Kč
25% z ceny knihy
dvojnásobná cena /popř. rovnocenná náhrada/

Další poplatky:
Pouţití PC:

0,50 Kč á 1 minuta

Internet:

zdarma /+ pouţití PC/

Hry na PC /v knihovně/:

8,- Kč á 1 hodina

Zhotovení krouţkové vazby:

70,- aţ 150,- Kč /dle počtu listů/

Kopírování: 1 kopie A4:
1 kopie A3:

2,- Kč
3,- Kč

Tisk:

černobílý tisk:
3,- Kč
barevný tisk:
5,- aţ 10,- Kč (dle mnoţství pouţité barvy)
barevný obrázek, foto:15,- Kč

Poplatky za časopisy:
Sandra
Anna, Burda

á 1,- Kč /á 1 pracovní den/
á 3,- Kč /á 1 pracovní den/

24

Příloha č.2
Středisko kultury a vzdělávání, Ve Svahu 578/13
793 26 Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace

Nabízíme pronájem prostor pro konání nejrůznějších podnikových
setkání, prezentací, školení, workshopů, akcí spolků a jiných
organizací v příjemném, novém prostředí. Prostory se nacházejí
ve 3. patře, k dispozici je výtah. Využít můžete i vybavené
kuchyňky.
V případě
zájmu
volejte
na
tel.č.554 295 195,mobil
605 291 147,
e-mail: info@strecha-vrbno.cz,nebo si prostory přijďte rovnou
prohlédnout.
Ceník platný od 1. 1. 2008

Modrý sál(50 osob) a Červený sál(120 osob)
-

komerční akce
300,- Kč/1 hod.
školení a akce firem
200,- Kč/1 hod.
spolky, sdružení
150,- Kč/1 hod.
školy
100,- Kč/1 hod.
připojení k internetu za příplatek
30,- Kč/1 hod.

Zasedací místnost (12 osob)
- komerční akce
200,- Kč/1 hod.
- nekomerční akce 100,- Kč/1 hod.

Učebny (10 osob)
- počítačová
- jazyková

300,- Kč/1 hod.
150,- Kč/1 hod.

Internet a PC (10 osob)
- internet
- PC

30,- Kč/1 hod.
10,- Kč/1 hod.

Možnost zajištění rautu a dalších služeb dle dohody.
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