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Výroční zpráva za rok
2012

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 2012 - 520,20 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, úvazek 0,4
Mgr. Helena Rybárová –RD
Věra Klíčová – RD, oddělení pro děti a mládež, nástup 7/12, úvazek 0,7
Marie Čudovská – MK Železná, 6 hod týdně
Kontakt: 554 751 649, mobil 732 721 403
E-mail: knihovna@vrbnopp.cz
JankuHana@skav-vrbnopp.cz
HulinovaOlga@skav-vrbnopp.cz
detske@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
Mgr. Jakub Rybár – provozní referent, vzdělávání
Kontakt: 554 295 195
E-mail: info@strecha-vrbno.cz

http://www.strecha-vrbno.cz

TrzaskalikovaNada@skav-vrbnopp.cz
RybarJakub@skav-vrbnopp.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 celodenní dle akcí včetně sobot a nedělí.

Část II.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Přehled o zaměstnancích v roce 2012:
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
RD
Rybárová
- zástup za MD a RD
Věra Klíčová
RD, nástup 7/12
0,7
Marie Remešová
Marie Čudovská

knihovník - zástup
uklizečka
dobrovolná
knihovnice

0,4
0,4
Dohoda o pracovní
činnosti
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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

STŘECHA
Jméno
Naděžda
Trzaskaliková
Mgr. Jakub Rybár
Monika Beránková

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

Úvazek
1,00

Vzdělání
SEŠ

1,00

SU v Opavě
VŠ podnikání a.s.
SO
Rodinná škola Petra
Bruntál

0,75
0,25

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2012 – 6,6639
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012
Věk
muži
Ženy
celkem
do 20 let
0
0
0
21-30 let
1
0
1
31-40 let
2
2
41-50 let
0
0
51-60 let
4
4
61 let a více
0
0
Celkem
1
6
7
%
14,29%
85,71%
100 %

%
0
14,29
28,57
0
57,14
100 %
X

Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012
Vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské

muži

ženy

celkem

%

1

1
3
2
0

1
3
2
1

14,29
42,85
28,57
14,29

Celkem

1

6

7

100

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2012
celkem
19.689,23

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2012
počet
Nástupy
1 (DMD)
Odchody
0
MD, DMD
1
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2012
Doba trvání
počet
%
do 5 let
3
42,86
do 10 let
0
0
do 15 let
1
14,29
do 20 let
0
0
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 2012:
Janků Hana – školení k programu KpwinSQL pořádaném Regionálním knihovnickým centrem
v Bruntále, samostudium v souvislosti s přechodem na plně automatizovaný provoz
- školení BOZP a PO, První pomoc
- samostudium /zákoník práce apod./
Naděžda Trzaskaliková – školení řidičů referent. vozidel
- školení BOZP a PO, První pomoc
Bc. Jakub Rybár – školení řidičů referent. vozidel
- samostudium práce s PC
- školení BOZP a PO, První pomoc
- dálkové studium Slezské univerzity v Opavě, obor informační a knihovnická studia
Olga Hulínová – pravidelné sledování vycházejících knižních novinek
- školení BOZP a PO, První pomoc
Marie Remešová - školení BOZP a PO, První pomoc
Monika Beránková – školení BOZP a PO, První pomoc
Věra Klíčová – vstupní školení BOZP a PO
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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 (pověřená knihovna) zajišťuje nákup a zpracování knihovního fondu pro
Městskou knihovnu Vrbno již od roku 1996 Regionální knihovnické centrum v Bruntále.
Přírůstek knihovního fondu:
V roce 2012 činil přírůstek knihovního fondu celkem 932 sv. ( tj. o 21 sv. méně než v roce 2011).
Objem finančních prostředků na nákup knih byl stejný jako v roce 2010 – tj. 150.000 Kč.
Přírůstek KF dle tematických skupin:
ND – 142 /-47/, KD – 573 /+1/, MN – 41 /+3/, MK –169 /+23/, ost. dok. CD, CDR,DVD – 7 /-1/,
celkem: 932 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:
knihy: nákup – 859 sv. (149301,40 Kč), dary – 18 sv. (3538,00 Kč),
granty – 42 sv. (8893,00 Kč), vlastní nákup – 5 sv. (1077,00 Kč), vyřazené - 1 sv. (50,00 Kč)
zvukové dokumenty: nákup – 7 ks (698,60 Kč)
Úbytek KF :
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno z evidence
celkem 433 sv. (tj. o 385 sv. méně 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 – 211 /+96/, KD – 145 /-148/, NM – 34 /+4/, MK – 43 /-337/, celkem: 433 sv. /-385/
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012:
ND – 10434 /-69/, KD – 17433 /+428/, MN – 2026 /+7/, MK – 5729 /+126/,
ost. dokumenty+CD+CDR+DVD – 281 /+7/, celkem: 35 903 sv. /+499/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2012 činily 150 000 Kč.
Nákupní cena všech pořízených dokumentů 163 558,00 Kč, tj. o 6 644,00 Kč více než v r. 2011.
Skutečná hodnota pořízených dokumentů 247 853,00 Kč, tj o 4 395,30 Kč více než v r. 2011.
Úspora takto pořízených dokumentů činí 84 295,00 Kč.

7

Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 175,49 Kč /tj. o 10,84 Kč více než v r. 2011/, skutečná
průměrná hodnota 1 dokumentu - 265,94 Kč /tj. o 10,48 Kč více než v r. 2011/.
Úspora na pořízení jednoho dokumentu činí 90,45 /tj. o 0,36 Kč méně než v r. 2011/.
Náklady na zpracování 1 dokumentu jsou 12,- Kč, takže konečná úspora na pořízení 1 dokumentu
byla 78,45 Kč.
Náklady na zpracování 932 dokumentů činily 11 184 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: 36 /tj. o 6 více než v r.2011/.

Údržba knihovního fondu:
-

oprava poškozených knih vlastními prostředky

-

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 4 soubory - celkem 226 sv., tj o 23 sv. více než
vloni. Z toho 3 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 v 7 souborech celkem – 308 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, výpůjčního protokolu a možnost rezervace požadovaného titulu.
Virtuální návštěvy www, on-line katalogu a výpůjčního protokolu patří mezi nově sledované statistické
ukazatele – elektronické služby knihovny.
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2. Knihovní služby
a) čtenáři:
V roce 2012 jsme zaregistrovali celkem 701 čtenářů, tj. o 26 čtenářů více než v roce 2011.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 228 /tj. o 26 více než v r.2011/, tj. 32,53 % z celkového počtu
čtenářů.
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2012 – 12,43 % /tj. o 0,55% více než v r.2011/
Počet fyzických návštěvníků knihovny: 10816, tj. o 601 méně než v r. 2011.
Počet návštěv webové stránky knihovny: 2 703, tj. o 400 více než v r. 2011.
Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu: 4054
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu: 92
Internet využilo v knihovně celkem 341 návštěvníků /tj. o 69 méně než v r.2011/
Počet návštěvníků internetu proti minulosti mírně poklesl. Důvodem je nejen to, že připojení na internet
je dnes běžným vybavením domácností, ale také to, že rychlost připojení je nízká a PC jsou zastaralé.
Narůstají virtuální návštěvy knihovny; čtenáři si vybírají knihy v on-line katalogu, případně si je
rezervují „z pohodlí domova“.
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2012 činil 42866 svazků (tj. o 533 sv. méně než v r. 2011) a průměrně si každý
registrovaný čtenář vypůjčil 61,15, tj. o 3,14 méně než v r. 2011. K poklesu výpůjček došlo zejména
v MK Železná.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit. pro dospělé –

4858 sv.

Krásná lit. pro dospělé – 23061 sv.
Naučná lit. pro děti –

1426 sv.

Krásná lit. pro děti -

5500 sv.

Výpůjčky periodik -

7925 sv.

Zvukové a zvukově obrazové dokumenty – 95 sv.
Jiné -

1 sv.

c) další služby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali 48 kulturních a vzdělávacích akcí, 36 výstavek ke kulturním a společenským
událostem, 3 kvízy, pravidelně byly připravovány také informační nástěnky.

9

Komentář:
Knihovna získala v roce 2012 dotaci z MK ČR na realizaci projektu „Nejsme sloni v porcelánu“
z okruhu Knihovna 21. století ve výši 10 000 Kč.
Díky získaným finančním prostředkům z MK jsme mohli zrealizovat zejména finančně náročné akce
jako např. setkání se spisovateli.
V rámci projektu jsme připravili tyto plánované akce s větším, či menším ohlasem:
1. Noc s Andersenem aneb Draka je lepší pozdravit
Plánované podvečerní setkání dětí v knihovně se zábavně soutěžním program zaměřeným na zásady
slušného chování se z personálních důvodů a malého počtu přihlášených přesunula na pozdější
termín. Akce se uskutečnila až 2. listopadu pod názvem Podzimní večer v knihovně aneb Draka je
lepší pozdravit obohacená o neplánovaný lampionový průvod a setkala se s velkým zájmen ze
strany dětí, ale i rodičů, kteří se zúčastnili alespoň průvodu a večerního hledání pokladu. V knihovně
byl pro děti připravený program, který jsme plánovali uskutečnit v dubnu. Vzhledem k zájmu dětí
chceme tuto akci realizovat také v příštím roce.

2. Pasování na čtenáře tentokrát v Království zatoulaných písmenek a dobrých mravů
Akce byla zrealizována v plánovaném termínu v Týdnu knihoven pro děti 2. tříd. Dětské
oddělení se proměnilo v království a zkoušku čtení složilo celkem 32 dětí. Pod dohledem krále
Abeceďáka, Strážkyň písmenek a víly Abecedy děti nejen četly, ale také soutěžily o drobné ceny.
Ukázaly, jak porozuměly čtenému textu a v drobném kvízu znalosti v oblasti slušného chování. Všichni
pasovaní čtenáři obdrželi pasovací dekret, místo knihy čtenářský deník, aby si mohli zapsat knihu,
kterou obdrželi v rámci projektu „Kniha pro prvňáčka“, sladkou odměnu a k tomu každý profesionální
fotografii z aktu pasování. Jako bonus průkaz čtenáře s označením „knihovna na zkoušku“.
Na akci se podíleli pracovníci knihovny a další dobrovolníci.
3. Turnaj ve společenské hře „ STARLING – ETIKETA HROU“ a kvíz pro starší 15 ti let
Turnaj se z důvodu nezájmu neuskutečnil. Hra je k dispozici v knihovně, využili jsme ji v našem
Klubu (ne)čtenářů starších a pokročilých. Věříme, že se využije v příštím období.
4. Besedy se spisovateli
V rámci projektu jsme pozvali na besedy se žáky ZŠ a gymnázia spisovatelky Ivonu Březinovou
a 2 x Petru Braunovou, která měla obzvlášť velký ohlas.Vzhledem k nedostačujícím prostorám
knihovny se besedy uskutečnily ve Střeše. Letos se nám neosvědčilo, že na besedách bylo současně
několik tříd, proto jsme při posledních 2 besedách s Petrou Braunovou pozvali jen jeden ročník.
V příštím roce bychom místo besed se spisovateli chtěli vyzkoušet pořady z nabídky projektu
Listování.
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Informace o akcích, které jsme realizovali v rámci projektu, byly zveřejněny v místním Zpravodaji
Sdružení občanů Vrbenska a v regionálním Deníku.

Další projekty:
„Česká knihovna“ – MK ČR, podpora nákupu nekomerčních titulů české literatury /8 893,- Kč/
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ – do projektu bylo zapojeno 38 dětí z 1. tříd. Knihovna
připravila pro děti tyto besedy: „Poprve v knihovně“, „Moje město Vrbno“, povídání o našem městě
s promítáním krátkého DVD a ukázkami fotografií, „Jede vláček pohádka“, letem světem
nejznámějšími pohádkami, „ Ondřej Sekora“, seznámení s knížkami a ilustracemi tohoto autora.
Na konci školního roku obdrželo každé dítě zdarma knihu Miloše Kratochvíla „Školníci“.
Další besedy ve spolupráci se školami:
V rámci spolupráce se ZŠ navštěvují jednotlivé třídy knihovnu nejméně 1x ročně. V roce 2012 byly pro
ZŠ a děti MŠ a ZŠI připraveny tyto další besedy: Moje město, Josef Lada, Ondřej Sekora, Lovci
mamutů, Pohádky pro nejmenší, Jede vláček pohádka, Poprvé v knihovně, Jaro, jarní obyčeje, Současná
literatura pro mládež, Současní autoři, Humor v literatuře, Pověsti našeho kraje, aj.
Exkurze dětí do knihovny.
Soutěže: 7. ročník soutěže „Celá třída čte“ vyhrála 4. A.. Třída si v květnu odnesla putovního maskota
knihovny - plyšového krtka. Současně byli vyhodnoceni a odměněni nejpilnější čtenáři jednotlivých tříd
1. stupně ZŠ.
Knihovna připravila soutěžní kvízy pro dospělé čtenáře – „Souboj s etiketou…“, v březnu byl
vyhodnocený kvíz „S trochou nostalgie do „krásné“ první republiky“, „Prázdninové putování po
vlastech českých, moravských a slezských“ …. kvíz do Zpravodaje.

Z dalších akcí:
- „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“.
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V MK Železná byla zajišťována zdravotně postiženým čtenářům donáška knih domů.

- publikační činnost
Společně se STŘECHOU vytištěny záložky s kalendářem a kontakty, informační letáčky.
Ve Zpravodaji a Deníku bylo zveřejněno celkem 25 příspěvků.

- 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 2012 objednali z jiných knihoven 45 knih, tj. o 40 titulů méně než
v r. 2011, všechny požadavky byly kladně vyřízeny.

- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 1881 kopií /tj. o 163 kopií méně než v r.2011/,
z toho pro veřejnost 778 kopií /tj. o 60 kopií méně než v roce 2011/

- prezenční půjčování CD-ROMů
- uživatelé knihovny mají k dispozici celkem 280 titulů zvukových a zvukově obrazových dokumentů
- v roce 2012 jsme pokračovali v nákupu „audioknih“ pro zrakově postižené občany, výpůjčky
zvukových dokumentů – 96, tj. o 104 méně než loni

- 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
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provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Bezplatné připojení na Internet
bude definitivně ukončeno v knihovnách k 28. 3. 2013.

3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je již 6 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 3 projektů na rok 2012 /2x MK ČR, 1x SKIP/
- propagace knihovny
- BOZP, požární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Železná
- vyúčtování grantu MK ČR – příprava podkladů

4. Materiální potřeby a opravy
V rámci oprav jsme v roce 2012 vyměnili zbývající okna na zadní straně budovy, opravili a natřeli 2.
polovinu fasády budovy knihovny, zadní strana byla zateplena, byly provedeny nátěry dřevěných prvků.
Celková hodnota těchto oprav 146.374,- Kč.
Uskutečnila se pravidelná kontrola plynového kotle, došlo k výměně expanzní nádoby.
Opraven byl rovněž systém alarm.
V roce 2012 jsme vyřadili zastaralé a nefunkční předměty DHM a DDHM v celkové hodnotě
83.482,- Kč.
Prostory stávající budovy jsou pro potřeby knihovny již dlouhodobě nedostačující /plocha pro uživatele
cca 164 m2/. Podle standardu má mít knihovna k dispozici nejméně 60m2 na 1000 obyvatel obce, což
při počtu obyvatel Vrbna p.P. (5638 obyv.) činí cca 338m2, tj. plocha přístupná veřejnosti. Realizace
projektového záměru z roku 2008 se zatím nezdařila.

Vlastní výnosy knihovny v roce 2012………………

48 392,00 Kč

Příspěvky, dotace a granty .…………………………. 10 000,00 Kč
Dary a sponzorské příspěvky ……………………….

1 000,00 Kč

Celkem příjmy /bez příspěvku obce/ ………………. 59 392,00 Kč

13

STŘECHA
Přehled všech akcí uspořádaných ve STŘEŠE
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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 2012 neměnila.
V roce 2012 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy k 21., kdy je uzávěrka Zpravodaje.
Cena Zpravodaje: 10,- Kč; prázdninové dvojčíslo 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

Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2011 a 2012
Náklady 2011

Náklady 2012

Rozdíl

339.458,40 Kč

371.237,64 Kč

+31.779,24 Kč

Příjmy 2011

Příjmy 2012

Rozdíl

163.304,00 Kč

178.593,00 Kč

Ztráta 2011

Ztráta 2012

Rozdíl

176.154,40 Kč

192.644,64 Kč

+16.490,24 Kč

Prům.náklady Prům.náklady Rozdíl
á l ks 2011
á 1 ks 2012
23,08 Kč
25,29 Kč + 2,21 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2011 á 1 ks 2012
+15.289,00Kč
11,10 Kč
12,17 Kč + 1,07 Kč
Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2011 á 1 ks 2010
11,98 Kč
13,12 Kč

Rozdíl
+ 1,14 Kč

Náklad : 1,2/2012 – 1320 ks, 3,4,5,6,7-8/2012 - 1300 ks, 9/2012 -1400 ks, 10,11,12/2012 – 1380 ks
Celkem vytištěno 14680 ks /tj. o 30 méně než v r. 2011/, průměrné náklady na 1 kus 25,29 Kč,
na 1 stranu cca 0,42Kč/.
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Průměrný počet stran na 1 číslo – 60,72 s. /v r. 2011 - 56,27/.
V roce 2012 byl Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách Města Vrbna
pod Pradědem.

KULTURA

Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za období 2006 a 2012
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

výdaje
123.854,00
157.563,50
312.319,50
206.936,00
190.604,26
264.159,40
314.177,00

příjmy
64.455,00
95.243,00
192.191,00
102.157,00
83.921,00
134.184,00
128.939,00

rozdíl
- 57.589,00
- 62.320,50
-120.128,50
-104.779,00
-106.983,26
-129.975,40
-185.238,00

% příjmů
52%
60,45%
61,54%
49,37%
44,03%
50,80%
41,04%

Informace o akcích jsou pravidelně zveřejňovány na webu STŘECHY.
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počet akcí
10
21
46
35
35
40
41

Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2012

datum
1/12
2/12

3/12

4/12

5/12

6,7,8/12
9/12
10/12

11/12

12/12

název akce

výdaje

Výstavy: Čajové kouzlení a Papír.pedig
Čarodějnická pohádka
Cesta kolem mé hlavy za 40 dní
(amat.div.spolek Kantoři z Mikulovic)
Výstavy: Orchideje a Šikovné ručičky
Masopustní pohádka (Div.Kapsa)
Povídání s J.Bouškovou a J.Vydrou
Cestou osudu a náhody (R.Vehovský)
Není drak jako drak (div. Kuba)
Zloději času (amat.div.Červín z Krnova)
Jaroslav Hutka
Večer u cimbálu (Sekerášé)
Výstava s vernisáží „Bílá stopa“
Výstava soutěžní „Velikonoční vajíčko“
První pomoc – přednáška ČČK
Opereta v růžové zahradě
Koncert „Poutníci“ Brno a „Cop“Plzeň
Pohádka „O Sněhurce“
Výstava Vrbno známé i neznámé
Výstava Panenky v háčkovaných šatech
Ander z Košic a duet Galánečka
„Ježibaby a ženichové“ – div.pro děti
Vernisáž a výstavy: „Větrné mlýny ČR“,
„100 let Pradědu“, „Povodně 97“
Pohádková babička
Výstava s vern. „Ze života seniorů“
Výst. „Výtvarné práce žáků ZŠ a ZŠU“
Den zdraví
Koncert Wabi Daněk
Zpívánkový kabaret pro děti
Výstava s besedou „100 let kamzíků
v Jeseníkách“
Karneval s P.Novákem ml.
Večerní koncert „Neřesti a cti P.Nováka“
Divadlo „Manželské štěstí“
Cest.beseda pro ZŠ T.Černohouse
„Banát“
Pohádková babička
Vánoční výstava soutěžní
Výstava šperků s vernisáží a ukázkami
Zábavný pořad T.Okamury
Vánoční koncert dechové hudby
„Rozmarýnka“
Kurzy pedigu 2x

celkem
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0
1900
3700

příjmy

rozdíl
0

účast

2600
990

0
+700
-2710

52
18

0
5500

128
2150

+128
-3350

43

30000
1800
5200
2000
9930
11500
225
398
0
10423
29897
7000
88
3500
21566
8010
554
0
3000
196
0
730
26897
6050
702

12800
425
3950
1240
6525
11520
0
70
0
2170
8875
1950
200
2060
11610
1300
87
0
1400
150
0
1500
19970
950
67

-17200
-1375
-1250
-760
-3405
+20
-225
-328
0
-8253
-21022
-5050
+112
-1440
-9956
-6710
-467
0
-1600
-46
0
+770
-6927
-5100
-635

12266
12267
37340

1450
1170
12125

-10816
-11097
-25215

29
12
55

3000
2500
226
294
32360
17878

2100
1350
0
67
6840
1950

-900
-1150
-226
-227
-25520
-15928

105
27

5280

7200

+1920

24

314177

128939

-185238

79
20
79
124
52
72

60
20
39
39
cca 400
cca500
71
26

28

95
19

50
18

Kulturní akce pořádané ve Střeše jinými organizacemi:
- Čaje o páté, Předmájová veselice, Taneční večery - pořádané LKŽ
- Divadelní festival, Vánoční rolnička, Recitační soutěže, besedy - organizované ZŠ
- Vánoční koncert Sedmihlásku
- Koncerty PSMV
- Akademie a Vánoční koncert MŠ Ve Svahu
- „Kulinářský den“ – Spolek Přátelé Vrbenska
- besedy se spisovateli pro žáky ZŠ a gymnázia – MěK
Aj.

VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací:
Jazykové kurzy -

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

Počítačové kurzy –

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

Univerzita volného času
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem volně navázalo na ukončenou činnost U3V
a 20. září zahájilo I. cyklus „Univerzity volného času“. Jde o netradiční formu zájmového
celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, zejména pak pro věkovou kategorii 50+.
Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců. Neplatí zde
žádná omezení ani úroveň dosaženého vzdělání.
Cílem studia je načerpání nových poznatků, zážitků a dovedností či prostě jen chuť vrátit se zpět
do „školních lavic“ a smysluplně a kvalitně trávit volný čas.
Získané znalosti se neověřují testy. Studium je ukončeno předáním osvědčení.
Cykly studia jsou pololetní a přednášky se konají vždy 1x za 14 dní, a to ve čtvrtek od 16,00 hod
ve STŘEŠE.
V rámci I. cyklu studenti absolvovali tyto přednášky: Komunikace v současném životě, Fenomén dnešní
doby – stres, Francouzské šansony, Italská populární hudba, Geomorfologický vývoj území ČR,
Praktická cvičení ze zeměpisu. Slavnostní ukončení s předáním osvědčení.
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Virtuální univerzita třetího věku
V rámci další nabídky celoživotního vzdělávání seniorů nabízí STŘECHA od října 2012 možnost studia
ve Virtuální univerzitě třetího věku a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
V prvním semestru se uskutečnil kurz Astronomie. Studium se skládá z videopřednášek ve STŘEŠE
za účasti lektora-moderátora a domácího samostudia. Slavnostní převzení osvědčení se uskutečnilo
ve Šternberku.
„Kruh šikovných ručiček“ - pravidelně každé sudé úterý od 17,00 hod
„Papírový pedig“ – kurzy v první polovině roku
2. Univerzita třetího věku
V první polovině roku se uskutečnil poslední a to V. cyklus Univerzity třetího věku. Vzhledem
ke změně financování univerzit a změnám spojených s projekty MŠMT ukončila Slezská univerzita
v Opavě provozování tohoto typu vzdělávání seniorů ve Střeše.
Celkový nižší počet přednášek Střecha doplnila 2 přednáškami: „Hudba - Jubilanti roku 2012“,
„Psychologie stárnutí“.
Slavnostní ukončení studia a předávání osvědčení proběhlo v Koncertní síni sv. Ducha Krnov za účasti
prorektorky pro studijní a sociální záležitosti PhDr. Radmily Dluhošové a starostek z Krnova a Vrbna
pod Pradědem.
Z celkového počtu 33 vrbenských posluchačů U3V převzalo osvědčení pouhých 21, protože ne všichni
měli „stoprocentní“ účast. Všichni však měli možnost se do Krnova podívat. Uspořádali jsme pro naše
studenty zájezd do Krnova spojený s návštěvou zámku Linhartovy, kde je provedl kastelán Jaroslav
Hrubý.

3. Další vzdělávání:
Vzdělávání nezaměstnaných zajišťovala pro úřad práce firma PM VIA Olomouc.
Učebnu PC pravidelně využívá MŠ Ve Svahu s dětmi předškolního věku.
4. Přednášky, kurzy, školení
- cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ a pí Zdeňky Hrázské
- přednáška Prof. Jana Kellera – organizátor ČSSD
- firemní školení
- školení a jednání Euroregionu Praděd, Mikroregionu Vrbensko
- aj.
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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 /
- veřejný Internet
- šachové turnaje
- realizace projektu STA
- pravidelná nedělní setkávání - NOVÁ NADĚJE
- schůze nájemníků, schůze OSBD

6. Komerční akce firem
- výkup starožitností, zlata a stříbra
- prezentační a prodejní akce firem

Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2012 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
neefektivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období únor 2009 – červenec 2012. Byl
zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 63,- Kč v souvislosti s nástupem pracovnice po MD. Penále nebylo
uloženo. Jinak výsledek kontroly bez závad.
Dále se uskutečnily pravidelné kontroly: plynového kotle v knihovně, hasicích přístrojů v celé
organizaci, výtahu ve Střeše (doporučena výměna oleje ve výtahu).
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Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace
Výdaje:

Org.celkem

spotřeba materiálu

276 796,20

spotřeba energie

399 082,57

opravy a udržování

290 340,20

Cestovné

68,00

náklady na reprezentaci

7 532,00

ostatní služby

938 996,53

mzdové náklady

1 477 480,00

sociální,zdravotní poj.

475 860,00

zákonné soc.náklady

19 871,46

jiné sociální náklady

0,00

ostatní náklady z činnosti

7 409,00

odpisy majetku

12 227,00

daň z příjmů

0,00

Celkem:

3 905 662,96

Příjmy:
výnosy z prodeje služeb

421 907,00

výnosy z pronájmu

84 949,00

úroky

143,24

ostatní jiné výnosy

159 112,00

čerpání fondů

0,00

provozní dotace obce

3 240 000,00

celkem:

3 906 111,24

HV

968,48
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace má za sebou šestý rok
činnosti.
Po několika letech provozu organizace se dá zhodnotit, že myšlenka spojení knihovny a STŘECHY
do jedné příspěvkové organizace byla dobrá a to nejen z hlediska využití prostor knihovnou při pořádání
besed se spisovateli, ale také vzájemné personální pomoci při pořádání větších akcí ve STŘEŠE.
Výhodou je, že oba provozy se nacházejí v blízkosti. Prostory, ve kterých jsou umístěny oba provozy,
jsou rozdílné.
V roce 2013 bude nezbytné v knihovně provést opravu komína. Dále plánujeme částečnou modernizaci
PC, výměnu regálů v oddělení doplňkové četby, malování. Vzhledem k tomu, že projekt nové knihovny
je „u ledu“ bude třeba najít vhodné prostory pro detašovaný sklad knihovny. Také bychom rádi
využívali zahradu u knihovny a to zejména pro aktivity s dětmi, případně i rodiči.
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 2013 budeme muset ve
Střeše provést výměnu hydrantu. Chceme modernizovat software počítačové učebny, pořídit např. nové
plátno, skříň na archivaci dokumentů, stojan na kola aj.

Součástí této zprávy jsou 2 přílohy - Ceník administrativních poplatků 2012
- Nabídka pronájmu prostor Střechy s ceníkem

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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Příloha č. 1

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ
NA ROK 2012
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:
0,50 Kč á 1 minuta

Použití PC:
Internet:

zdarma /+ použití PC/

Hry na PC /v knihovně/:

8,- Kč á 1 hodina

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 Vrbno p. P.,
příspěvková organizace
Ve Svahu 578/13
793 26 Vrbno pod Pradědem
IČO: 75096366

Nabízíme pronájem prostor pro konání nejrůznějších podnikových setkání, prezentací,
školení, workshopy, 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 telefon 554 295 195, 605 291 147.
e-mail: info@strecha-vrbno.cz, nebo si prostory přijďte rovnou prohlédnout.
Ceník platný od 1. 9. 2012.

Modrý sál(50 osob) a Červený sál(120 osob)
- komerční akce
- školení a akce firem
- spolky, sdružení
- školy
- připojení k internetu za příplatek

300,- Kč/hodina
200,- Kč/hodina
150,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
30,- Kč/hodina

Zasedací místnost (12 osob)
- komerční akce
- nekomerční akce
- hodinová kancelář (k dispozici: notebook, flipchart,

200,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
250,- Kč/hodina

kancelářský papír a propiska)

Učebny (10 osob)
- počítačová
- jazyková

300,- Kč/hodina
150,- Kč/hodina

Internet a PC (10 osob)
- internet
- PC

30,- Kč/hodina
10,- Kč/hodina

Možnost zajištění rautu a dalších služeb dle dohody.
(v případě zajištění služeb spojených s občerstvením, účtujeme
marži 35% s tím, že se částka zaokrouhluje nahoru).
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