Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem,
příspěvková organizace
Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 75096366
Ředitelka organizace: Hana Janků
mobil: 732 721 006

Výroční zpráva za rok
2011

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, Nádražní 389
IČO: 002 96 457
Ředitelka organizace: Hana Janků, Chelčického 392, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontakt: 554 295 195, 732 721 006
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 Vrbno 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 sdružení,
společenských organizací a jednotlivců. Vydávala, šířila periodický tisk SDRUŽENÍ OBCÍ
VRBENSKA – ZPRAVODAJ, uskutečňovala pravidelnou a příležitostní vzdělávací a zájmovou činnost
v kroužcích, souborech, kurzech apod. Uskutečňovala příležitostnou 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, vzdělávací kurzy.
Zprostředkovávala a nabízela kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur.
Provozovala veřejný internet.
Naplňovala funkci konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské
činnosti, poskytovala veřejnosti informační služby z oboru své činnosti. Zprostředkovávala konzultační
a poradenskou činnost pro oblast soukromého podnikání a aktivní politiky zaměstnanosti.
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V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno zajišťovala poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona.
Doplňková činnost:
K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může
organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti, jež provádí za úplatu:
1.a) realitní činnost (pronájem nebytových prostor)
b) reklamní činnost a marketing – zhotovování a výlep plakátů, rozhlas
c) kopírovací služby
2. Zprostředkování prodeje
/Zisk z doplňkové činnosti činil v roce 2011 - 528,50 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
Marie Remešová – knihovník, zástup za MD, úvazek 0,6
Mgr. Helena Rybárová – MD, RD
Věra Klíčová - RD
Marie Čudovská – MK Železná, 6 hod. týdně
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

STŘECHA (Středisko chytrých aktivit)
Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Kontaktní osoby:
Naděžda 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
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PROVOZNÍ DOBA:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRBNO
Oddělení pro dospělé:
Oddělení pro děti a mládež:
Po:
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
Út:
St:
Čt:
Pá:

8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
zavřeno
8,00-12,00 hod.
13,00-18,00 hod.
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.

13,00-16,00 hod.
zavřeno
13,00-17,00 hod.
13,00-16,00 hod.

Internet:
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.
možnost tel. obj.
8,00-12,00 hod.
13,00-18,00 hod.
8,00-12,00 hod.
13,00-17,00 hod.

MK Železná
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 2011:
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
Městská knihovna Vrbno
Jméno
Funkce
Úvazek
Olga Hulínová
ved. odd.pro dospělé 1,00
Mgr. Helena
MD, RD
Rybárová
- zástup za MD a RD
Věra Klíčová
RD
Marie Remešová
Marie Čudovská
STŘECHA
Jméno
Naděžda
Trzaskaliková

knihovník - zástup
uklizečka
dobrovolná
knihovnice

0,6
0,4
Dohoda o pracovní
činnosti

Funkce
redakce Zpravodaje,
kultura

Úvazek
1,00
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Vzdělání
SKŠ Brno
VŠ
Vzdělání
SKŠ Brno
SU v Opavě knihovnictví a infor
Gymnázium, 2
sem.VŠB, jazyk.šk.
SPŠ v Krnově
SŠ, důchodce

Vzdělání
SEŠ

Bc. Jakub Rybár
Monika Beránková

provozní referent,
vzdělávání
uklizečka
asistent v kultur.zař.

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

0,75
0,25

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2011 – 6,3092
V roce 2011 jsme v období 1-2/2011 využili 1 pracovníka na VPP a uzavřeli dodatek ke smlouvě
s Úřadem práce v Bruntále z roku 2010.
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2011
Věk
muži
ženy
celkem
%
do 20 let
21-30 let
1
0
1
14,29
31-40 let
1
1
14,29
41-50 let
0
0
0
51-60 let
4
4
57,14
61 let a více
1
1
14,29
Celkem
1
6
7
100 %
%
14,29%
85,71%
100 %
X
Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31. 12. 2010
vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
základní
vyučen
střední odborné
1
1
úplné střední
úplné střední odborné
3
3
vyšší odborné
1
1
vysokoškolské
1
1
2
Celkem

1
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Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2011
celkem
19.894,82

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2011
počet
Nástupy
0
Odchody
1 VPP
MD, RD
2
Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2011
doba trvání
počet
%
do 5 let
3
42,86
do 10 let
1
14,28
do 15 let
do 20 let
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%

14,29
42,86
14,29
28,57
100

nad 20 let

3

42,86

Celkem
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100

Jazykové znalosti zaměstnanců
/pozn.: pro žádné pracovní místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek standardizované
jazykové zkoušky/
Jazyk
pasivně
aktivně
angličtina
2
němčina
1
1
ruština
4
jiné
0
Celkem
5
3
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2011:
Janků Hana – školení k programu KpwinSQL pořádaném Regionálním knihovnickým centrem
v Bruntále
- školení BOZP a PO
- samostudium /zákoník práce apod./
Naděžda Trzaskaliková – školení řidičů referent.vozidel
- školení BOZP a PO
Bc. Jakub Rybár – školení řidičů referent.vozidel
- samostudium práce s PC
- školení BOZP a PO
- dálkové studium Slezské univerzity v Opavě, obor informační a knihovnická studia
Olga Hulínová – pravidelné sledování vycházejících knižních novinek
- školení BOZP a PO
Marie Remešová - školení BOZP a PO

Část III.

Zhodnocení činnosti organizace

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
1.

Knihovní fond (KF)

Na základě Smlouvy o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnických uzavřené s Městskou
knihovnou v Bruntále, která je knihovnou pověřenou, nákup a zpracování knihovního fondu zajišťuje
pro Městskou knihovnu Vrbno již od roku 1996 Regionální knihovnické centrum v Bruntále.
Přírůstek knihovního fondu:
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V roce 2011 činil přírůstek knihovního fondu celkem 953 sv. ( tj. o 7 sv. méně než v roce 2010). Objem
finančních prostředků na nákup knih byl stejný jako v roce 2010 – tj. 150.000 Kč.
Přírůstek KF dle tematických skupin:
ND – 189 /-26/, KD – 572 /+66/, MN – 38 /+1/, MK – 146/-23/, ost. dok./CD, CDR,DVD – 8 /-25/,
celkem: 953 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:
knihy: nákup – 906 sv. (148621,75 Kč), dary – 19 sv. (2767,00 Kč),
granty – 16 sv. (3594,00 Kč), vlastní nákup – 3 sv. (480,00 Kč), vyřazené 3 sv. (73,00 Kč)
zvukové dokumenty: nákup – 7 ks (509,55 Kč), ostatní dokumenty: nákup – 1 ks (868,70 Kč)
Úbytek KF :
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno z evidence
celkem 818 sv. (tj. o 564 sv. více než v loňském roce). Z důvodu nedostatku prostor je třeba provádět
důslednou aktualizaci fondu a to zejména knih zastaralých a multiplikátů pořízených před rokem 1996,
tj. knih, které nebyly pořízeny z prostředků města.
Úbytek KF dle tematických skupin:
ND – 115/+75/, KD – 293/+93/, NM – 30/+25/, MK – 380/+371/, celkem: 818 sv. /+564/
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011:
ND – 10503 /+74/, KD – 17005 /+279/, MN – 2019 /+8/, MK – 5603 /-234/,
ost. dokumenty+CD+CDR+DVD – 274/+8/, celkem: 35 404 sv. /+135/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2011 činily 150 000 Kč.
Nákupní cena všech pořízených dokumentů 156 914,00 Kč, tj. o 3 421,50 Kč méně než v r. 2010.
Skutečná hodnota pořízených dokumentů 243 457,70 Kč, tj o 9 224,20 Kč více než v r. 2010.
Úspora takto pořízených dokumentů činí 86 543,70 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 164,65 Kč /tj. o 2,37 Kč méně než v r. 2010, skutečná
průměrná hodnota 1 dokumentu - 255,46 Kč /tj. o 11,47 Kč více než v r. 2010/.
Úspora na pořízení jednoho dokumentu činí 90,81 /tj. o 13,84 Kč více než v r. 2010/.
Náklady na zpracování 1 dokumentu jsou 12,- Kč, takže konečná úspora na pořízení 1 dokumentu
byla 78,81 Kč.
Náklady na zpracování 953 dokumentů činily 11 436 Kč. Přes tyto náklady jde o velkou finanční
úsporu, které bychom při individuálním nákupu a zpracování nikdy nedosáhli, ba naopak, náklady by
byly ještě vyšší / mzda pracovníka/.
Počet exemplářů docházejících periodik: 30 /tj. o 2 méně než v r.2011/.
Údržba knihovního fondu:
-

oprava poškozených knih vlastními prostředky
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-

přebalování knihovního fondu

-

tisk a výměna poškozených nebo nečitelných čárkových kódů

Doplňování knihovního fondu v MK Železná:
V loňském roce jsme dodali na pracoviště MK Železná 3 soubory - celkem 203 sv., tj o 30 sv. více než
vloni. Z toho 2 soubory novinek byly dodány z Regionálního centra v Bruntále. Soubory jsou
připravovány v souladu s požadavky knihovnice. Konkrétní požadavky čtenářů vyřizuje knihovnice
individuálně výpůjčkami v MěK Vrbno.
Vráceno bylo ve 3 souborech celkem – 125 svazků.
Katalogy knihovny:
V lístkové podobě se od roku 2007 nedoplňuje žádný katalog.
V elektronické podobě je katalog doplňován průběžně současně s dodáním nových knih z Regionálního
knihovnického centra v Bruntále - tj. 1x za 14 dní, následně jsou prováděny kontroly záznamů.
Užívaný knihovnický systém KpwinSQL má integrovaného klienta Z39.50, který nám umožňuje
spolupráci se souborným katalogem Národní knihovny Praha, prostřednictvím kterého aktualizujeme
autority, případně stahujeme hotové záznamy při katalogizaci brožur a periodik.
Zveřejněním modulu www OPAC na webu knihovny jsme čtenářům umožnili virtuální návštěvy
katalogu knihovny a možnost rezervace požadovaného titulu.
Virtuální návštěvy www a on-line katalogu patří mezi nově sledované statistické ukazatele –
elektronické služby knihovny.
2. Knihovní služby
a) čtenáři:
V roce 2011 jsme zaregistrovali celkem 675 čtenářů, tj. o 16 čtenářů méně než v roce 2010.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 202 /tj. o 7 více než v r.2010/, tj. 29,93 % z celkového počtu čtenářů.
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2011 – 11,88 % /tj. o 0,83% méně než v r.2010/
Počet fyzických návštěvníků knihovny: 11 417, tj. o 259 více než v r. 2010.
Počet návštěv webové stránky knihovny: 2 303, tj. o 297 více než v r. 2010.
Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu: 6 730, tj o 2 607 /nově sledovaný statistický
údaj od r.2009/
Internet využilo v knihovně celkem 410 návštěvníků /tj. o 3 více než v r.2010/
Počet návštěvníků internetu se stabilizoval, ale proti minulosti je to méně. Připojení na internet je dnes
častým vybavením domácností. Narůstají virtuální návštěvy knihovny; čtenáři si vybírají knihy
v katalogu, případně rezervují „z pohodlí domova“.
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b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2011 činil 43 399 svazků (tj. o 1 817 sv. méně než v r.2010, o 184 více než 2009)
a průměrně si každý registrovaný čtenář vypůjčil 64,29, tj. o 1,15 méně než v r.2010.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit.pro dospělé –

5 655 sv.

Krásná lit.pro dospělé – 22 651 sv.
Naučná lit.pro děti –

1 708 sv.

Krásná lit.pro děti -

5 735 sv.

Výpůjčky periodik -

7 450 sv.

Zvukové a zvukově obrazové dokumenty – 200 sv.
c) další služby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali 54 kulturních a vzdělávacích akcí, 55 výstavek ke kulturním a společenským
událostem, pravidelně byly připravovány také informační nástěnky.
Komentář:
Knihovna získala v roce 2011 dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Výročí slavných“
z okruhu Knihovna 21.století ve výši 7 000 Kč.
Díky získaným finančním prostředkům jsme mohli zrealizovat zejména finančně náročné akce jako
setkání se spisovatelem Janem.Vodňanským a Pasování na čtenáře v lese Řáholci.
V rámci projektu knihovna využila některých výročí, aby dětem a mládeži přiblížila někdy již
opomíjené osobnosti a tituly české literatury.
100. výročí narození Václava Čtvrtka. Při pořádaných akcích se děti hravou formou seznámily nejen
se životem tohoto spisovatele, ale také s některými knihami, které ilustroval Radek Pilař, jehož výročí
narození bylo rovněž připomenuto. V duchu výročí těchto autorů se nesla také populární Noc
s Andersem tentokrát v lese Řáholci, Pasování na čtenáře v lese Řáholci a celá řada besed
pořádaných pro děti mateřských škol a nižšího stupně základní školy. Akce se uskutečnily v prostorách
knihovny nad rámec běžných činností a podílely se na nich knihovnice a další dobrovolníci.
Výročí narození Jana Vodňanského jsme také vybrali a pro žáky vyššího stupně základní školy
a studenty gymnázia připravili setkání mládeže s tímto umělcem. Pořad „Řekněte NE závislostem“,
v němž autor debatoval s mládeží, ale také se představil jako písničkář, se líbil. Žáci i studenti se aktivně
zapojovali a věříme, že si odnesli řadu nových poznatků a zážitků.
Posledním výročím zařazeným do projektu bylo 200. výročí narození K. J. Erbena. Pro žáky
a studenty byl připraven komorní pořad o životě a díle autora se zaměřením na pohádkovou činnost
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a básnickou sbírku Kytice. Pro účastníky byly připraveny nejen kvízy, ve kterých si mohli ověřit své
znalosti o autorovi a jeho díle, ale také ukázky ze stejnojmenného filmu a umělecké recitace vybraných
básní z Kytice.
Besedy s Janem Vodňanským a pořad o K. J. Erbenovi se uskutečnily v prostorách Střechy
z důvodu nedostatečných prostor v knihovně.
Hodnotící informace o realizovaném projektu „Výročí slavných“, který byl spolufinancován
MK ČR, byla zveřejněna rovněž ve Zpravodaji-Sdružení obcí Vrbenska č.12/2011.
Projekt - „Česká knihovna“ – MK ČR, podpora nákupu nekomerčních titulů české literatury /3.594,-/
Další besedy ve spolupráci se školami:
V rámci spolupráce se ZŠ navštěvují jednotlivé třídy knihovnu nejméně 1x ročně. V roce 2010 pro ně
byly, kromě výše uvedených akcí, připraveny tyto besedy: „Veselé básničky pro kluky a holčičky“,
„Po stopách lovců mamutů a E. Štorch“, „Moje město“, „První seznámení s knihovnou“, „Odletíme do
světa pohádek“, „Pátrejte s knihou“, „Regionální literatura“, „Čarujeme s pohádkou“, „Skryté poklady“,
„Kyberniáda“, „Slon v porcelánu“, „Učení není mučen“, „Besedy v lese Řáholci s V.Čtvrtkem“,
„K.J.Erben“.
Soutěže: 6. ročník soutěže „Celá třída čte“ vyhrála 5. A. Třída si v květnu odnesla putovního maskota
knihovny - plyšového krtka. Současně byli vyhodnoceni a odměněni nejpilnější čtenáři jednotlivých tříd
1. stupně ZŠ. Poprve knihovna vyhodnotila a odměnila

„Čtenáře roku“ dětského a dopsělého

oddělení.
Putovní výstava fotografií Astronomického ústavu AVČR v prostorách Střechy – „Pohledy do vesmíru
z Evropské jižní observatoře“ . Současně byly připraveny ve spolupráci se STŘECHOU 3 besedy s Ivo
Míčkem – „Konec světa na 20 způsobů“ (pro veřejnost), „Nová Sluneční soustava“ a „Galaxie …“ (pro
studenty gymnázia).
„Malé ohlédnutí“ - výstava fotografií ve Střeše dokumentující historii knihovny - 65 let – byla
připravena u příležitosti 400. výročí povýšení Vrbna na město.
Knihovna připravila soutěžní kvízy pro dospělé čtenáře – „Stará dobrá klasika…“,“Knihovnický pelmel aneb Vrbno včera a dnes“, „S trochou nostalgie do „krásné“ první republiky“
Z dalších akcí:
- podpora „Výzvy na obranu knih“ – celostátní petiční akce
- Den otevřených dveří
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- „Letní burza knih“, „Burza knih v Týdnu knihoven“, „Předvánoční jarmark knih“
- propagace knihovny, různé
Pravidelná propagace knihovny na webu knihovny a 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“, „Střípky z historie našeho města“ část 1-5.
V MK Železná byla zajišťována zdravotně postiženým čtenářům donáška knih domů.
- publikační činnost
Společně se STŘECHOU vytištěny záložky s kalendářem a kontakty a informační letáčky.

- individuální práce se čtenářem
- důležitá a nedílná součást výpůjčního procesu, jejímž cílem je maximální uspokojení
zájmových, vzdělávacích, profesních a dalších potřeb každého jedince
- zvláštní pozornost je věnována dětem do 15 let
- informační služby
- poskytování bezplatných bibliografických a faktografických informací z vlastních
Pramenů a Internetu /tiskové výstupy jsou za úplatu dle sazebníku poplatků.
- meziknihovní výpůjční služba /MVS/
- prostřednictvím MVS jsme v roce 2011 objednali z jiných knihoven 85 knih, tj. o 70 titulů méně než
v r. 2010, z toho bylo kladně vyřízeno 82 požadavků.
- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 2 044 kopií /tj. o 167 kopií více než v r.2010/,
z toho pro veřejnost 838 kopií /tj. o 278 kopií více než v roce 2010/
- prezenční půjčování CD-ROMů
- uživatelé knihovny mají k dispozici celkem 273 titulů zvukových a zvukově obrazových dokumentů
- v roce 2011 jsme pokračovali v nákupu „audioknih“ pro zrakově postižené občany, výpůjčky
zvukových dokumentů – 200, tj. o 75 více než loni
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- veřejný Internet
- využití Internetu – viz. „čtenáři“
-

v roce 2004 díky grantu VISK3 - získala MěK Vrbno a MK Železná zdarma službu připojení
k internetu s úhradou měsíčních paušálních poplatků Ministerstvem informatiky. Tato forma
dotace umožňuje 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 služeb.

3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je již 5 let součástí nově vzniklé příspěvkové organizace města,
Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem.
- oblast personální

- oblast statistická a rozborová
- oblast plánování a řízení
- oblast hospodaření, vedení pokladny
- oblast nákupu a zpracování knihovního fondu
- zpracování 1 projektu na rok 2011 /MK ČR/
- propagace knihovny
- BOZP, požární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Železná (změna knihovníka)
- vyúčtování grantu – příprava podkladů
4. Materiální potřeby a opravy
V rámci oprav jsme v roce 2011 opravili a natřeli část fasády budovy knihovny a provedli nátěry
dřevěných prvků.
Uskutečnily se pravidelné kontroly spalování plynového kotle a měření emisí.
V roce 2011 jsme vyřadili zastaralé a nefunkční předměty DDHM v celkové hodnotě 16.287,- Kč.
Prostorově je stávající budova pro potřeby knihovny již dlouhodobě nedostačující /plocha pro uživatele
cca 164 m2/ a situace se rok od roku zhoršuje. Půjčovny jsou přeplněny regály, chybí studovna a čítárna,
není bezbariérový přístup. Tuto situaci by měl vyřešit záměr na rekonstrukci objektu bývalých jeslí
v MŠ Jesenická – viz. projektová dokumentace „Vrbno pod Pradědem – veřejná knihovna“/navrhovaná
užitková plocha pro veřejnost 400 m2/, kterou nechalo zpracovat Město Vrbno pod Pradědem v roce
2008. Realizací tohoto projektu by se výrazně zkvalitnilo prostředí a podmínky pro poskytování
knihovnických služeb.
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Vlastní výnosy knihovny v roce 2011………………

58 580,00 Kč

Příspěvky, dotace a granty …………………………. 11 100,00 Kč
Dary a sponzorské příspěvky ……………………….

2 000,00 Kč

Celkem příjmy /bez příspěvku obce/ ………………. 71 680,00 Kč

STŘECHA
Přehled všech akcí uspořádaných ve STŘEŠE
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Sledované roky

Vlastní činnost:
Redakce ZPRAVODAJE – Sdružení obcí Vrbenska
Činnost Redakce Zpravodaje je dána Zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod
Pradědem, příspěvková organizace.
Zpravodaj přináší občanům Vrbenska důležité informace ze života obcí regionu, informace o kulturním
a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci. Množství zveřejněné inzerce
ovlivňuje výši ztrátovosti jednotlivých čísel. Cena za inzerci se v roce 2011 neměnila.
V roce 2011 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy k 21., kdy je uzávěrka Zpravodaje.
Cena Zpravodaje se od čísla 5/2011 zvýšila z 8,- Kč na 10,- Kč , prázdninové dvojčíslo z 10,- Kč
na 15,-Kč.
Redakční rada pracovala ve složení:
Šéfredaktorka - Naděžda Trzaskaliková
Členové - Ing. Helena Kudelová – starostka
Ing. Miloš Lasota – místostarosta
Mgr. Alena Kiedroňová – sekretariát MěÚ
Hana Janků – ředitelka SKaV
Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip – WILLY,
Tisk: Tiskárna – František Zubalík
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Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2010 a 2011
Náklady 2011

Náklady 2010

Rozdíl

339.458,40 Kč

316.853,40 Kč

+ 22.605,00 Kč

Příjmy 2011

Příjmy 2010

Rozdíl

163.304,00 Kč

163.697,00 Kč

Ztráta 2011

Ztráta 2010

176.154,40 Kč

153.156,40 Kč

Prům.náklady Prům.náklady Rozdíl
á l ks 2011
á 1 ks 2010
23,08 Kč
20,82 Kč + 2,26 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2011 á 1 ks 2010
-393,00 Kč
11,10 Kč
10,75 Kč + 0,35 Kč

Rozdíl

Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2011 á 1 ks 2010
+ 22.998,00 Kč 11,98 Kč
10,06 Kč

Rozdíl
+ 1,91 Kč

Náklad : 1/2011 – 1380 ks, 2/2011 - 1370 ks, 3/2011 -1360 ks, 4,5/2011 – 1340 ks, 6/2011 – 1330 ks,
7-8/2011 -1310 ks, 9,10,11,12/2011 – 1320 ks
Celkem vytištěno 14710 ks /tj. o 510 méně než v r. 2010, /průměrné náklady na 1 kus 23,08 Kč,
na 1 stranu cca 0,41 Kč/.
Průměrný počet stran na 1 číslo – 56,27 s.( v r.2010 - 48,36 s., r.2009 - 46,27 s., r.2008 – 52 s. /. V roce
2011 byl Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách Města Vrbna pod
Pradědem.

KULTURA

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za období 2006 a 2011
výdaje
příjmy
rozdíl
% příjmů
počet akcí
123.854,00
64.455,00
- 57.589,00
52%
10
157.563,50
95.243,00
- 62.320,50
60,45%
21
312.319,50
192.191,00
-120.128,50
61,54%
46
206.936,00
102.157,00
-104.779,00
49,37%
35
190.604,26
83.921,00
-106.983,26
44,03
35
264.159,40
134.184,00
-129.975,40
50,80
40

Informace o akcích jsou pravidelně zveřejňovány na webu STŘECHY.
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Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2011
datum
1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

9/11

10/11

11/11

12/11

název akce

výdaje

Výstava „Figurální řezby I. Láni a
keramiky Z. Šipošové
Výročí slavných / Mgr. L.Sekanina/
„Rose Marie“ – zájezd do divadla
J.Myrona v Ostravě
„Rodrigo a odraz v zrcadle“+“Smrt na 4
způsoby“ – amater.divadlo Bruntál
„Kamarádi v divadle“ – pro děti

příjmy

rozdíl

224

115

-109

1040
12130

340
11720

-700
-410

2000

1315

-685

8560

1650

-6910

2500
1200
2500
9100
0
25

800
2300
1400
9450
100
104

-1700
+1100
-1100
+350
+100
+79

350

580

+230

50216,40
8172

12750
7750

-37466,40
-422

507
00
12080
00

00
360
14800
00

-507
+360
+2720
00

Kytarový koncert L. Brabce
„Honza Nebojsa“ – Div.Kuba z Plzně
„Léto v přírodě“ – pořad Ing.Bouzka
Výstava s vernisáží „Malé ohlédnutí“,
„Sklárna Jakub“
„Loupežnická pohádka“ – pro děti
Koncert skupiny „Kamelot“
„Báječná Kodaň“ – cestopis.přednáška
Výstava s vernisáží – Minařík, Chládek a
dětský domov
„Agentura Drahoušek“ amater.div.Kantoři
„Pohádka o zlé královně“- pro děti
Vernisáž výstavy „Ptačí svět“ a pořad
„Podzim“ – M.Žatka a O.Bouzek
„Den zdraví“
„Skotsko“ – cestopis.přednáška
Koncert Věry Martinové
Pohádková babička

19652
5200
0
161

8460
900
0
200

-11192
-4300
0
+39

4500
29397
2500
161

2200
14720
500
00

-2300
- 14677
-2000
-161

3700
6200
1000

1170
1650
120

-2530
-4550
-880

1662
2500
45447
1500

2015
575
20250
3650

+353
-1925
-25197
+2150

Ozvěny hudby – Mgr.Sekanina
Muzica Dolce Vita Praha – „Adventní
kalendář“
„Vánoční pohádky“ – Divadýlko Mrak
„O nejkrásnější vánoční ozdobu“ –soutěžn
Vernisáž výstavy „Bible“, „Rembrandt“
Kurzy pedigu 9-12/11

1000
13500

240
650

-760
-12850

4950
609
76
9840

2950
0
0
8400

-2000
-609
-76
-1440

„Jeruzalém v pohybu“ cestopis.přednáška
Pohádková babička
„Kanada“ – předn. L.Turek
„Večer u cimbálu“
„Lidé z ráje“ – literární pořad Ing.Bouzka
Výstavy: Vesmír, Vizitky, Příroda
Jeseníků
3x přednáška Ivo Míčka (Konec světa na
20 způsobů,Sluneční soustava,Galaxie)
„Kožíšek je jako Hron“ –večerní pořad
„Minidiskotéka v džungli s Míšou“pořad pro děti
„Velikonoční výstava“ - soutěžní
„Jaro v přírodě“ – pořad Ing.Bouzka
„Papírový pedig“ - kurzy
Výstavy „Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ“,
fotogr. „Island a Grónsko“(M.Panský)

celkem

264 159,40 134 184,00 129 975,40
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Kulturní akce pořádané ve Střeše jinými organizacemi:
- Čaje o páté, Mini ples, Předmájová veselice – taneční večery pořádané LKŽ
- Divadelní představení organizovaná ZŠ, divadelní festival
- Vánoční rolnička, Recitační soutěže
- Výroční koncert Sedmihlásku
- Koncerty PSMV
- volba MISS dětských domovů
- Koncerty a předehrávky LŠU
- Akademie MŠ Ve Svahu
- „Posezení“ s hosty z Ortenbergu (Německo)
- Den krásy s Mary Kay

VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací:
Jazykové kurzy -

AJ pro začátečníky
AJ pro začátečníky – Callanova metoda
AJ pro mírně pokročilé

Počítačové kurzy –

2x PC pro mírně pokročilé
2x PC pro začátečníky
1x Internet
1x Prázdninový kurz PC

„Kruh šikovných ručiček“ - pravidelně každé sudé úterý od 17,00 hod.
„Papírový pedig“ – kurzy v průběhu celého roku
„Žijme zdravěji“ – každé pondělí od 18,00 hod. – 1. pololetí
2. Další vzdělávání:
Speciální kurzy PC pro seniory pořádalo Centrum pro tělesně postižené Moravskoslezského kraje.
Vzdělávání nezaměstnaných zajišťovala pro úřad práce firma PM VIA Olomouc.
Učebnu PC pravidelně využívá také MŠ Ve Svahu s dětmi předškolního věku.
3. Univerzita třetího věku
Letní semestr V. Cyklu Univerzity třetího věku Slezské univerzity v Opavě obsahoval 3 přednášky
z dějin divadla a 4 setkání tzv. virtuální univerzity z oboru Astronomie zajištěné Vzdělávacím
centrem Krnov. Středisko kultury a vzdělávání, Střecha připravila pro posluchače 3 přednášky z dějin
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hudby a poznávací zájezd do arboreta Nový Dvůr a do zámku v Hradci nad Moravicí. Zimní semestr
obsahoval 9 přednášek z oblasti práva, sociální politiky a EU. Po obsahové stránce zajišťovala
přednášky Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Střecha připravila pro účastníky poznávací zájezd
do Opavy, kde mimo jiné zhlédli ve Slezském zemském muzeu unikátní výstavu „Paměť Slezska“
doplněnou výkladem. Studium absolvovalo 30 posluchačů.
4. Přednášky, kurzy, školení
- cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ
- firemní školení
- školení a jednání Euroregionu Praděd, Mikroregionu Vrbensko
- ACTEA
- aj.
5. Různé
- pravidelné úterní zkoušky PSMV
- schůzovní činnost / KSČM, LKŽ, Český rybářský svaz, Bytové družstvo, jednání Zastupitelstva Města
Vrbna p.P., MAS Jeseníky přes hranici, Spolek Přátelé Vrbenska /
- veřejná zastupitelstva
- šachové turnaje
- pravidelná nedělní setkávání - NOVÁ NADĚJE
- veřejné dražby
- schůze nájemníků, schůze OSBD
- výjezdní zasedání výboru Svazu knihovnických a informačních pracovníků Moravskoslezského a
Olomouckého kraje
6. Komerční akce firem
- výkup starožitností, zlata
- předváděcí akce firem
- prezentační akce firem
Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2011 se uskutečnila veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele, jejímž předmětem bylo prověřit
hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu města poskytnutými na provoz příspěvkové organizace.
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, ani porušení právních předpisů a zároveň nebylo zjištěno ani
neefiktivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky.
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Dále se uskutečnily pravidelné kontroly výtahu ve Střeše, kontrola plynového kotle a spalování v MěK
Vrbno apod.
Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace
Výdaje:

Org.celkem

spotřeba materiálu

239385,25

spotřeba energie

336 236,61

opravy a udržování

92 197,00

Cestovné

912,00

náklady na reprezentaci

6 173,00

ostatní služby

867 946,27

mzdové náklady

1 505 517,00

sociální,zdravotní poj.

478 672,00

zákonné soc.náklady

19 990,87

jiné sociální náklady

823,00

ostatní náklady z činnosti

16 339,00

odpisy majetku

12 227,00

daň z příjmů

0,00

Celkem:

3 576 419,00

Příjmy:
výnosy z prodeje služeb

422 033,00

výnosy z pronájmu

117 130,00

úroky

134,35

ostatní jiné výnosy

50 286,00

čerpání fondů

0,00

provozní dotace obce

3 037 000,00

celkem:

3 626 583,35

HV

50 164,35
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace má za sebou pátý rok
činnosti. V tomto roce se zvýšil celkový počet aktivit konaných ve Střeše, což potvrzuje, že nově
vybudované prostory jsou využívány. V prostorách Střechy se realizovalo také několik akcí
KNIHOVNY, které bychom nemohli uskutečnit z důvodu nedostačujících prostor. V rámci oslav 400.
výročí povýšení Vrbna na město jsme bilancovali naši společnou činnost výstavou „Malé ohlédnutí“.
Po několika letech provozu organizace se dá zhodnotit, že myšlenka spojení těchto dvou provozů do
jedné příspěvkové organizace byla dobrá. Výhodou je, že oba provozy se nacházejí v blízkosti.
Návštěvnost kulturních pořadů se proti loňskému roku lehce zvýšila.
Prostory, ve kterých jsou umístěny oba provozy, jsou rozdílné. V roce 2011 byla částečně opravena a
natřena fasáda knihovny včetně dřevěných prvků. Na rok 2012 plánujeme výměnu zbývajících oken,
dokončení opravy fasády. Rovněž bude třeba po ukončení topné sezóny demontovat expanzní nádobu,
která při naplnění vodou kape a vyměnit ventily na radiátorech ÚT, případně je natřít.
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/, jazyková učebna vybavená potřebnou technikou /kapacita 10 osob/, učebna
počítačová s možností připojení k internetu /kapacita 12 osob/, vybavená kuchyňka. Většina vybavení,
kterého organizace užívá, je výpůjčka Města Vrbna pod Pradědem.
V roce 2012 bude však třeba vymalovat chodby, vyměnit olej ve výtahu a provést další drobné opravy.
V nejbližší budoucnosti bychom rádi také modernizovali software počítačové učebny, aby výuka mohla
probírat v souladu s moderními trendy.
Součástí této zprávy jsou 2 přílohy – Ceník administrativních poplatků 2011
- Nabídka pronájmu prostor Střechy s ceníkem

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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Příloha č. 1

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ
NA ROK 2011
Registrační poplatky:
Dospělí:
Studenti, učni, důchodci:
Děti do 15 let:
Držitelé 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 možnost uhradit ve 2
splátkách, po uplynutí 6 měsíců bude vyžadována úhrada 2. poloviny poplatku.

Rodinná registrace:
1 dospělý + 1 dítě do 15 let:
150,- Kč
1 dospělý + 2 děti do 15 let:
170,- Kč
/každé další dítě do 15 let + 20,- Kč/
1 dospělý + 1 student, učeň:
170,- Kč
1 dospělý + 2 studenti, učni
200,- Kč
/každý 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)

Od roku 2009 mají čtenáři možnost tzv. rodinné registrace. Každý z rodiny takto přihlášený získá svoji průkazku. Poplatek
musí být uhrazen jednorázově na jednom z oddělení.

Jednorázová výpůjčka:

40,-Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

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:
Ztráta nebo poškození knihy:
Částečné poškození knihy:

20,- Kč
20,- Kč
cena knihy + 50,- Kč
25% z ceny knihy
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Ztráta nebo poškození periodika:

dvojnásobná cena /popř. rovnocenná náhrada/

Další poplatky:
Použití PC:

0,50 Kč á 1 minuta

Internet:

zdarma /+ použití PC/

Hry na PC /v knihovně/:

8,- Kč á 1 hodina

Zhotovení kroužkové vazby:

70,- až 150,- Kč /dle počtu listů/

Kopírování: 1 kopie A4:
1 kopie A3:

2,- Kč
3,- Kč

Tisk:

černobílý tisk:
3,- Kč
barevný tisk:
5,- až 10,- Kč (dle množství použité 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/
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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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