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
2013

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 2013 – 179,80 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 – ukončení RD a pracovního poměru k 30. 6. 2013
Věra Klíčová – oddělení pro děti a mládež, 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 2013:
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, - ukončení PP
Rybárová
k 30. 6. 2013
Věra Klíčová
ved. odd. pro děti
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 2013 - 6,5
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2013
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. 2013
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. 2013
celkem
19.721,00

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2013
počet
Nástupy
0
Odchody – k 30.6.
1
RD – ukončení k 30.6.
1
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2013
doba trvání
počet
%
do 5 let
1
14,29
do 10 let
2
28,56
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 2013:
Janků Hana – odborná školení pořádaná Regionálním knihovnickým centrem v Bruntále – návštěva
MěK Moravský Beroun, MěK Krnov
-

školení BOZP a PO, První pomoc

-

v rámci dalšího vzdělávání účast na semináři pro ředitele a manažery knihoven v MěK

Jihlava „Nový občanský zákoník“
Naděžda Trzaskaliková – školení řidičů referent. vozidel
- školení BOZP a PO, První pomoc
Mgr. Jakub Rybár – školení řidičů referent. vozidel
- samostudium práce s PC
- školení BOZP a PO, První pomoc
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 – 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 2013 činil přírůstek knihovního fondu celkem 914 sv. ( tj. o 18 sv. méně než v roce 2012).
Objem finančních prostředků na nákup knih byl stejný jako v letech předchozích – tj. 150.000 Kč.
Přírůstek KF dle tematických skupin:
ND – 122 /-20/, KD – 586 /+13/, MN – 17 /-24/, MK –175 /+6/, ost. dok., CD, CDR,DVD – 14 /+6/,
celkem: 914 sv.
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:
knihy: nákup – 838 sv. (149082,87 Kč), dary – 31 sv. (5581,00 Kč),
granty – 29 sv. (6391,00 Kč), vlastní nákup – 1 sv. (360,00 Kč), vyřazené - 1 sv. (139,00 Kč)
zvukové dokumenty: nákup – 5 ks (318,13 Kč), grant – 1 ks (0,00), dar – 2 ks (398,00 Kč)
ostatní dokumenty: nákup – 6 ks (599,00 Kč)
Úbytek KF :
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno z evidence
celkem 1029 sv. (tj. o 596 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 – 353 /+142/, KD – 547 /+402/, NM – 47 /+13/, MK – 82 /+39/, celkem: 1029 sv. /+596/
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013:
ND – 10203 /-231/, KD – 17472 /+39/, MN – 1996 /-30/, MK – 5822 /+93/,
ost. dokumenty+CD+CDR+DVD – 295 /+14/, celkem: 35 788 sv. /-115/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2013 činily 150 000 Kč.
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Nákupní cena všech pořízených dokumentů 162 869,00 Kč, tj. o 689,00 Kč méně než v r. 2012.
Skutečná hodnota pořízených dokumentů 242 599,00 Kč, tj. o 5 254,00 Kč méně než v r. 2012.
Úspora takto pořízených dokumentů činí 79 730,00 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu činila 178,19 Kč /tj. o 2,70 Kč více než v r. 2012/, skutečná
průměrná hodnota 1 dokumentu - 265,43 Kč /tj. o 0,51 Kč méně než v r. 2012/.
Úspora na pořízení jednoho dokumentu činí 87,24 /tj. o 3,21 Kč méně než v r. 2012/.
Náklady na zpracování 1 dokumentu jsou již několik let 12,- Kč, takže konečná úspora na pořízení 1
dokumentu byla 75,24 Kč.
Náklady na zpracování 914 dokumentů činily 10 968 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, materiál aj. /.
Počet exemplářů docházejících periodik: 36 /tj. stejně jako v r.2012/.

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 260 sv., tj o 34 sv. více než
v roce 2012. Z toho 3 soubory novinek byly dodány z Regionálního centra v Bruntále. Soubory jsou
připravovány v souladu s požadavky knihovnice. Konkrétní požadavky čtenářů řeší knihovnice
individuálně výpůjčkami v MěK Vrbno.
Vráceno bylo v 5 souborech celkem – 270 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.
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Virtuální návštěvy www, on-line katalogu a výpůjčního protokolu patří mezi nově sledované statistické
ukazatele – elektronické služby knihovny.

2. Knihovní služby
Od 1. 1. 2013 jsme přešli plně na automatizovaný výpůjční systém, zrušili jsme duplicitní
kartotéku výpůjček v lístkové podobě, kterou jsme vedli jako „zálohu“ při výpadku proudu nebo
poškození PC.
a) čtenáři:
V roce 2013 jsme zaregistrovali celkem 707 čtenářů, tj. o 6 čtenářů více než v roce 2012.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 242 /tj. o 14 více než v r.2012/, tj. 34,23 % z celkového počtu
čtenářů.
% čtenářů z počtu obyvatel v roce 2013 – 12,59 % /tj. o 0,16% více než v r.2012/
% čtenářů dětského oddělení z počtu obyvatel do 15 let v roce 2013 – 32%
Počet fyzických návštěvníků knihovny: 12842, tj. o 2026 více než v r. 2012.
Počet návštěv webové stránky knihovny: 2 922, tj. o 219 více než v r. 2012.
Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu: 6027, tj. o 1973 více než v r. 2012.
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu: 179, tj. o 87 více než
v r. 2012.
Internet využilo v knihovně celkem 455 návštěvníků /tj. o 114 více než v r.2012/.
Počet návštěvníků internetu po poklesu v r. 2012, opět mírně vzrostl. V roce 2013 došlo ke zrušení
připojení knihoven na Internet, které zajišťovalo MK ČR. V současné době využíváme bezdrátové
připojení společnosti MX NET Telekomunikace s.r.o. se sídlem v Bruntále.
Počet virtuálních návštěv knihovny vzrostl; zejména mladší čtenáři si stále častěji vybírají knihy v online katalogu a rezervují zejména novinky „z pohodlí domova“.
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2013 činil 52215 svazků (tj. o 9649 sv. více než v r. 2012) a průměrně si každý
registrovaný čtenář vypůjčil 73,85 sv., tj. o 12,7 více než v r. 2012.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit. pro dospělé –

6204 sv. /tj. o 1346 více než 2012/

Krásná lit. pro dospělé – 30893 sv. /tj. o 7832 více než 2012/
Naučná lit. pro děti –

1660 sv. /tj. o 234 více než 2012/

Krásná lit. pro děti -

5285 sv. /tj. o 215 méně než 2012/

Výpůjčky periodik -

7922 sv. /tj. o 3 méně než 2012/

Zvukové a zvukově obrazové dokumenty – 170 sv. /tj. o 75 více než 2012/
Jiné -

81 sv. /tj. o 80 více než 2012/
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c) další služby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali 51 kulturních a vzdělávacích akcí, 22 výstavek ke kulturním a společenským
událostem, 3 kvízy, pravidelně byly připravovány také informační nástěnky.
Komentář:
V roce 2013 jsme nezískali dotaci na předložený projekt „Knihovna pro všechny generace“, přesto
jsme některé akce zrealizovali.
1. Noc s Andersenem aneb Najdi skřítka Knihovníčka
Podvečerní setkání dětí v knihovně se zábavně soutěžním program zaměřeným na orientaci dětí
v knihovně.
2. Pasování na čtenáře aneb Bílá paní Vrbenská
Akce byly zrealizovány v Týdnu knihoven pro děti 2. tříd. Dětské oddělení se proměnilo v osadu
Gesenke. Děti četly pověst o Helence z knihy O. Šuleře „Modrá štola a jiné pověsti z hor na severu.“
Zábavnou formou složily malou zkoušku ze čtení, ukázaly, jak porozuměly čtenému textu a následně
byly pasovány na čtenáře. Všichni pasovaní čtenáři obdrželi pasovací dekret, čtenářský deník, aby si
mohli zapsat knihu, kterou obdrželi v rámci projektu „Kniha pro prvňáčka“, sladkou odměnu a jako
bonus průkaz čtenáře s označením „knihovna na zkoušku“.
Na akci se podíleli pracovníci knihovny a další dobrovolníci.
3. Besedy se spisovateli, scénické čtení
Uskutečnily se 2 besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou. Besedy byly přeloženy z prosince 2012
na únor 2013 pro nemoc spisovatelky.
Žáci nižšího stupně se setkali s herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kteří přijeli na
pozvání do několika knihoven okresu Bruntál s pořadem scénického čtení z knihy Miloše Macourka
– Zuzanka a písmenka, Žlutá bunda s pokaženým zipem.
4. Halloweenský průvod
V hodnoceném roce jsme tuto akci zorganizovali poprvé a setkala se s velkým ohlasem nejen u dětí,
ale i rodičů. Po večerní procházce městem čekalo účastníky malé překvapení (drobné občerstvení,
poklad aj.) na zahradě knihovny
Další projekty, do kterých se knihovna zapojila:
„Projekt Česká knihovna“ – vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně z pověření MK ČR na
podporu nákupu nekomerčních děl české literatury. Celková cena základní objednávky činila 5500,- Kč,
cena rezervy 2250,- Kč.
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„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ – do projektu SKIP byly zapojeny obě první třídy.
Knihovna pro děti připravila na zahájení školního roku drobné dárečky, besedu „Poprve v knihovněknihovnická lekce“, scénické čtení Slovácké divadlo Uherské Hradiště – M. Macourek „Zuzanka a
písmenka“ a „Žlutá bunda s poškozeným zipem“. Na konci školního roku obdrželo každé dítě zdarma
knihu
Další besedy ve spolupráci se školami:
V rámci spolupráce se ZŠ navštěvují jednotlivé třídy knihovnu nejméně 1x ročně. V roce 2013 byly pro
ZŠ a děti MŠ a ZŠI připraveny tyto další besedy: Svět pohádek a ilustrace Heleny Zmatlíkové,
Čarujeme s pohádkou, Lovci mamutů a E. Štorch, Orientace v knihovně a význam čtení, SCI-FI a
fantasy literatura, On-line katalog.

Exkurze dětí do knihovny.
Soutěže: 8. ročník soutěže „Celá třída čte“ vyhrála 2. B., do knihovny chodí 62,5% dětí. Třída si
v květnu odnesla putovního maskota

knihovny - plyšového krtka. Současně bylo vyhodnoceno a

odměněno 5 nejpilnějších čtenářů 1. stupně ZŠ.
Kvízy a doplňovačky: „Březen – Měsíc čtenářů“, „Prázdninové kvízování“, „Knihovnický kvízek“
Prázdninové aktivity ve spolupráci s příměstským táborem – akce byly připravovány pravidelně ve
středu. Část připraveného programu proběhla v knihovně, větší část byla realizována na zahradě
knihovny. Témata akcí: Pověsti Vrbna a okolí hrou, Indiánské léto v knihovně, Prázdninové hry
v knihovně.
Z dalších akcí:
-

„Letní burza knih“, „Předvánoční jarmark knih“

-

Dopolední klub maminek a dětí předškolního věku – knihovna

- 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“.
V MK Železná byla zajišťována zdravotně postiženým čtenářům donáška knih domů.

- publikační činnost
11

Společně se STŘECHOU vytištěny záložky s kalendářem a kontakty, informační letáčky.
Ve Zpravodaji a Deníku bylo zveřejněno celkem 26 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 2013 objednali z jiných knihoven 69 knih, tj. o 24 titulů více než v r.
2012, kladně bylo vyřízeno 67 požadavků.

- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 1423 kopií /tj. o 458 kopií méně než v r.2012/,
z toho pro veřejnost 570 kopií /tj. o 208 kopií méně než v roce 2012/

- prezenční půjčování CD-ROMů
- uživatelé knihovny mají k dispozici celkem 287 titulů zvukových a zvukově obrazových dokumentů
- v roce 2013 jsme pokračovali v nákupu „audioknih“ pro zrakově postižené občany, výpůjčky
zvukových dokumentů – 172, tj. o 76 více než loni

- veřejný Internet
- využití Internetu – viz. „čtenáři“
Od roku 2004 díky grantu VISK3 - využívala MěK Vrbno a MK Železná zdarma službu připojení
k internetu s úhradou měsíčních paušálních poplatků Ministerstvem informatiky. Tato forma dotace
umožňovala 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. Bezplatné připojení na Internet
bylo v knihovnách letos ukončeno. Od března využívá knihovna bezdrátové připojení společnosti
MX-NET Telekomunikace s.r.o. se sídlem v Bruntále.
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3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je již 7 let součástí 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 2 projektů na rok 2013 /1x MK ČR, 1x SKIP,/, 1 projekt na rok 2014
- 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 roce 2013 jsme opravili komín a nejvýše položené okapy na střeše.
Celková hodnota těchto oprav 68.652,- Kč.
Uskutečnila se pravidelná kontrola plynového kotle, revize hromosvodu a elektrospotřebičů.
V roce 2013 jsme vyřadili zastaralé a nefunkční předměty DHM a DDHM v celkové hodnotě
48.033,- 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. (5616 obyv.) činí cca 337m2, tj. plocha přístupná veřejnosti.
V roce 2003 ZMě usnesením 72/5/03 vzalo na vědomí zpracovanou Strategii rozvoje venkovského
mikroregionu Vrbensko – analýzu a SWOT analýzu, kde se hovoří o potřebách knihovny. V roce 2005
ZMě v usnesení 179/12/05 bere na vědomí plán investičních akcí na rok 2005 dle návrhu.
Usnesením ZMě 32/2/06 byl dán podnět na možnost využití bývalých jeslí pro potřeby moderní
knihovny. Realizace projektového záměru z roku 2008 vybudování nové knihovny se zatím nezdařila.

Vlastní výnosy knihovny v roce 2013………………
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52.858,00 Kč

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 2013 neměnila.
V roce 2013 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
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Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2012 a 2013
Náklady 2013

Náklady 2012

Rozdíl 2013

Prům.náklady Prům.náklady Rozdíl
á l ks 2013
á 1 ks 2012
2013
27,09 Kč
25,29 Kč
+ 1,8 Kč

367.032,75 Kč

371.237,64 Kč

- 4.204,89 Kč

Příjmy 2013

Příjmy 2012

Rozdíl 2013

207.912,00 Kč

178.593,00 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy Rozdíl
á 1 ks 2013 á 1 ks 2012 2013
+29.319,00 Kč
15,34 Kč
12,17 Kč + 3,17 Kč

Ztráta 2013

Ztráta 2012

Rozdíl 2013

159.120,75 Kč

192.644,64 Kč

-33.523,89 Kč

Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks 2013 á 1 ks 2012
11,74 Kč
13,12 Kč

Rozdíl
2013
-1,38 Kč

Náklad : 1,2/2013 – 1280 ks, 3,4/2013 - 1260 ks, 5,6,7-8,9,10/2013 -1210 ks, 11/2013 – 1200 ks,
12/2013 – 1220 ks
Celkem vytištěno 13.550 ks /tj. o 1.130 méně než v r. 2012/, průměrné náklady na 1 kus 27,09 Kč,
na 1 stranu cca 0,45Kč/.
Průměrný počet stran na 1 číslo – 63 s. /v r. 2012 – 61/.
Také v roce 2013 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 2013
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

výdaje
123.854,00
157.563,50
312.319,50
206.936,00
190.604,26
264.159,40
314.177,00
285.358,00

příjmy
64.455,00
95.243,00
192.191,00
102.157,00
83.921,00
134.184,00
128.939,00
140.610,00

rozdíl
- 57.589,00
- 62.320,50
-120.128,50
-104.779,00
-106.983,26
-129.975,40
-185.238,00
-144.748,00

% příjmů
52%
60,45%
61,54%
49,37%
44,03%
50,80%
41,04%
49,27%

Informace o akcích jsou pravidelně zveřejňovány na webu STŘECHY.

16

počet akcí
10
21
46
35
35
40
41
32

Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2013

datum

název akce

1/13

Výstava s vernisáží: „Krajiny, zátiší“O.Bouzek
„Sůl nad zlato“- Lid.divadlo Krnov
„O sněhurce“ – div. Kapsa
„Otylka“ – div. Pavla Trávníčka
Výstava s vernisáží „ Rozprýmovi“ ,
obrazy, ruční práce
Jak víla Modrovláska splnila tři přání“ –
HP Praha
„Japonsko“ – Jiří Mára
Koncert Vlasta Redl a přátelé
Velikonoce s Pohádkovou babičkou
„Večer u cimbálu“ – Jiráš ze Zlína
„One kurde šou“ Ruda z Ostravy
„Vodnická pohádka“ – div. Mrak H.Brod
FOTKi Ivančice – vernisáž s výstavou
„Sekretářky z Ostrožné“- zájezd div.
Práce dětí ZUŠ – vernisáž s výst.
Zájezd do Dinoparku Ostrava
Pavel Matela a hosté – vernisáž a výstava
Výstava obrazů s vernisáží Martin Matela
Koncert Jiřího Dědečka
„Pohádka o mašinkách“ – div. Tramtárie
Den zdraví
„Jak se točí film o zvěři“ – beseda
Z.Kouřil
„Panovníci českých zemí a jejich
manželky“ – dřevořezby, výstava
„O perníkovém dědkovi“ – pohádka,
Andromeda Praha
„Na správné adrese“ – amater.d. Kantoři
„Krajinomalba“- výstava R. Sedlářová
„Robert Křesťan a Druhá tráva“-koncert
„Vánoční pohádka a Jak se čertík ženil“
Lenka Filipová - koncert
Výstava „O nejkrásnější vánoční ozdobu
nebo dekoraci“
„Brána naděje“- vernisáž výstavy J.
Štreita

2/13

3/13

4/13

5/13
6,7,8/13
9/13

10/13

11/13

12/13

výdaje

celkem

příjmy

účast

60

+9

1900
6000
40000
158

2175
3250
14375
160

+275
-2750
-25625
+2

44
65
76

6200

1150

-5050

23

3500
25579
2500
12100
32175
5500
2793
9450
236
10580
798
315
8740
7800
1055
600

525
23400
1750
9360
17820
1900
72
3625
0
8190
90
335
2210
1750
1090
760

-2975
-2179
-750
-2740
-14355
-3600
-2721
-5825
-236
-2390
-708
+20
-6530
-6050
+35
+160

13
132
35
52
103
38

3870

110

-3762

6500

2100

-4400

42

6710
48
39253
2000
45674
445

2840
38
17625
1850
22000
0

-3870
-10
-21628
-150
-23674
-445

48

2826

0

2826

285358

140610

-144748

Kulturní akce pořádané ve Střeše jinými organizacemi:
- Předmájová veselice, Taneční večery a zábavy, MDŽ - pořádané LKŽ
- Vánoční rolnička, Recitační soutěže, besedy - organizované ZŠ
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rozdíl

51

16
0
37

17
35
38

93
37
117

- Vánoční koncert Sedmihlásku
- Vánoční koncert MŠ Ve Svahu
- Koncerty PSMV
- besedy se spisovateli pro žáky ZŠ a gymnázia – MěK
- studenti Sportovního gymnázia Vrbno připravili pro děti mateřských škol divadelní pohádku
- cirkus BIMBO

VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací:
Jazykové kurzy -

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

Počítačové kurzy –

PC pro mírně pokročilé
PC pro začátečníky
Internet
PC excel
Digitální fotografie
Letní kurz PC
PC pro pokročilé

Univerzita volného času
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem volně navázalo na ukončenou činnost U3V
a od 2. poloviny roku 2012 pořádá „Univerzitu 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 II. cyklu studenti absolvovali tyto přednášky: Peníze a hospodaření domácnosti, Finanční
produkty a jejich využití, Příroda Jeseníků aneb 100+1 zajímavostí jesenické přírody, Příroda Jeseníků
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aneb O rostlinách Jeseníků, Poskytování první pomoci, Filozofie – rady starších v historii, Kulturní a
sociální antropologie – vývoj světových kultur, odkazy dnešku. Součástí poslední přednášky bylo
předání Osvědčení. Závěrečný výlet – prohlídka hradu Sovinec s výkladem, Arboretum s odborným
výkladem a Pradědova galerie.
V rámci III. cyklu studenti absolvovali tyto přednášky: Lidová architektura Jeseníků, Jak si dobře
vybrat čerstvé ovoce, zeleninu a brambory, Víno, Sladký svět čokolády, Hudební skladatelé – jubilanti
roku 2013, Hudba Adventu a Vánoc. Slavnostní ukončení s předáním osvědčení bylo doplněno
kulturním programem a posezením.

Virtuální univerzita třetího věku
V rámci další nabídky celoživotního vzdělávání seniorů nabízí STŘECHA od roku 2012 možnost studia
ve Virtuální univerzitě třetího věku a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
V roce 2013 si posluchači vybrali téma Lesnictví a Historie a současnost české myslivosti. Studium se
skládá z videopřednášek ve STŘEŠE za účasti lektora – moderátora, domácího samostudia a testů.
Slavnostního převzení Osvědčení v Kojetíně u Kroměříže se zúčastnilo 5 účastníků.
Na závěr přednášek o myslivosti část posluchačů připravila ukázku mysliveckého soudu a poslední leč
ve Střeše.
„Kruh šikovných ručiček“ - pravidelně každé sudé úterý od 17,00 hod
2. Další vzdělávání:
Vzdělávání nezaměstnaných zajišťovala pro úřad práce firma EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov
(vzdělávací okruhy: pracovní právo)
Učebnu PC pravidelně využívá MŠ Ve Svahu s dětmi předškolního věku.
3. Přednášky, kurzy, školení
- cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ a pí Zdeňky Hrázské
- firemní školení
- školení a jednání Euroregionu Praděd, Mikroregionu Vrbensko
- besedy a přednášky pořádané ZŠ Vrbno (drogy, cestopisné),
- aj.

4. Různé
- pravidelné úterní zkoušky PSMV
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- schůzovní činnost / KSČM, LKŽ, Bytové družstvo, jednání Zastupitelstva Města

Vrbna p.P., MAS

Jeseníky přes hranici, Spolek Přátelé Vrbenska, Actea, CHKO Jeseníky, Sbor dobrovolných hasičů,
Svaz tělesně a zdravotně postižených /
- veřejný Internet
- šachové turnaje
- cvičení „Čchikung“
- prezentace projektu skateparku Z. Rybár
- schůze nájemníků, schůze OSBD
- e CENTRE – elektronické aukce

5. Komerční akce firem
- výkup starožitností, zlata a stříbra
- prezentační a prodejní akce firem ( např. Zeppter, aj.
- autoškola Schrek

Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2013 se uskutečnila kontrola spalinových cest, kontrola BOZP, komplexní požární kontrola ve
STŘEŠE, tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární kontrole, kontrola
OSSZ o plnění povinností zaměstnavatele za období – od 1. 3. 2010, 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.
Dále byly provedeny v knihovně i ve Střeše revize elektrických spotřebičů, revize hromosvodů.
Dále se uskutečnily pravidelné kontroly: plynového kotle v knihovně, hasicích přístrojů v celé
organizaci a výtahu ve Střeše.
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Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace
Výdaje:

Org.celkem

spotřeba materiálu

261 261,29

spotřeba energie

462 793,83

opravy a udržování

97 223,20

Cestovné

5 675,00

náklady na reprezentaci

4 990,00

ostatní služby

926 684,25

mzdové náklady

1 535 097,00

sociální,zdravotní poj.

489 422,00

zákonné soc.náklady

23 952,33

jiné sociální náklady

3 164,00

ostatní náklady z činnosti

15 142,00

odpisy majetku

47 621,00

daň z příjmů

0,00

Celkem:

3 873 025, 90

Příjmy:
výnosy z prodeje služeb

474 992,00

výnosy z pronájmu

59 323,00

úroky

27,04

ostatní jiné výnosy

81 523,15

čerpání fondů

0,00

provozní dotace obce

3 316 000,00

celkem:

3 931 865,19

HV

58 839,29
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace má za sebou sedmý rok
činnosti.
V hodnoceném roce Město Vrbno pod Pradědem předalo SKaV movitý a nemovitý majetek dle Dodatku
č. 2 ke Zřizovací listině Střediska kultury a vzdělávání, příspěvková organizace, Vrbno pod Pradědem.
Majetek organizace se mnohonásobně zvýšil a bude třeba řešit dopady na hospodaření organizace
(odpisy, pojištění).
V roce 2014 bude nezbytné v knihovně provést výměnu zářivek. Dále plánujeme částečnou modernizaci
PC, výměnu regálů v oddělení doplňkové četby, pořízení nových kancelářských židlí. Uskuteční se
revize knihovního fondu. Také bychom rádi dle možností vybavili zahradu u knihovny herními prvky 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.
V roce 2014 budeme muset provést některé venkovní opravy budovy jako např. nátěry, malování.
Chceme modernizovat software počítačové učebny, pořídit např. novou barevnou kopírku A3, skříň na
archivaci dokumentů, stojan na kola, přehravač a rádio, aj.

Součástí této zprávy jsou 2 přílohy - Ceník administrativních poplatků 2013
- Nabídka pronájmu prostor Střechy s ceníkem

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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Příloha č. 1

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ
NA ROK 2013
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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