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
2017

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, výstavy, vzdělávací kurzy.
Zprostředkovávala a nabízela kulturní programy vlastního zařízení i jiných kulturních agentur.
Provozovala veřejný internet.
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Naplňovala funkci konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské
činnosti, poskytovala veřejnosti informační služby z oboru své činnosti. Zprostředkovávala konzultační
a poradenskou činnost pro oblast soukromého podnikání a aktivní politiky zaměstnanosti.
V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno zajišťovala poskytování veřejných knihovnických a
informačních 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 2017 – 67,80 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
Božena Daňková – knihovník, úvazek 0,4
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, 732 721 006
E-mail: JankuHana@skav-vrbnopp.cz
http://mek.skav-vrbnopp.cz
HulinovaOlga@skav-vrbnopp.cz
detske@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 2017:
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, p.o.
Jméno
Funkce
Úvazek
Hana Janků
statutární orgán
1,0
Ing. Ivana Novotná
vedení účetnictví
mandátní smlouva
Městská knihovna Vrbno
Jméno
Funkce
Úvazek
Olga Hulínová
ved. odd.pro dospělé 1,0
Věra Klíčová
odd. pro děti a
0,7
mládež
Božena Daňková
knihovník - zástup
0,4
uklizečka
0,4
Marie Čudovská

dobrovolná
knihovnice

Dohoda o pracovní
činnosti
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Vzdělání
SKŠ Brno
VŠ
Vzdělání
SKŠ Brno
Gymnázium, 2
sem.VŠB, jazyk.šk.
Rekvalifikační kurzy
administrativa,
Knihovnické minimum

SŠ, důchodce

STŘECHA
Jméno
Naděžda
Trzaskaliková
Mgr. Jakub Rybár
Jitka Smékalová
ukončení pracovního
poměru k 10.7.2017
Marta Pospíšilová
nástup k 1.9.2017

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.
SOU a SOŠ Uničov

uklizečka
asistent v kultur. zař.

0,75
0,25

0,75
0,25

SOU obchodní s
maturitou

Přepočtený stav zaměstnanců v organizaci 2017 - 6,86
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2017
Věk
muži
Ženy
celkem
do 20 let
0
0
0
21-30 let
0
0
0
31-40 let
1
0
1
41-50 let
0
2
2
51-60 let
0
4
4
61 let a více
0
0
0
Celkem
1
6
7
%
14,29
85,71
100 %

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

Členění zaměstnanců podle vzdělávání a pohlaví – stav k 31. 12. 2017
Vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské

muži

ženy

celkem

%

-

-

-

1

4
2
0

4
2
1

57,14
28,57
14,29

Celkem

1

6

7

100

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2017
celkem
25.855,00

průměrný hrubý měsíční plat

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2017
počet
Nástupy – 1. 9. 2017
1
Odchody – 10. 7. 2017
1
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Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2017
doba trvání
počet
%
do 5 let
2
28,56
do 10 let
0
0
do 15 let
1
14,29
do 20 let
1
14,29
nad20 let
3
42,86
Celkem

7

100

Jazykové znalosti zaměstnanců
/pozn.: pro žádné pracovní místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek standardizované
jazykové zkoušky/
Jazyk
pasivně
aktivně
angličtina
1
2
němčina
2
1
ruština
4
jiné
0
Celkem
7
3
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2017:
Hana Janků – odborná školení pořádaná Regionálním knihovnickým centrem v Bruntále a SKIP,
školení BOZP a PO, Jste připraveni na GDPR(osvědčení - Moravskoslezská věd. knihovna Ostrava) ,
dále samovzdělávání
Naděžda Trzaskaliková - školení řidičů referent. vozidel
- školení BOZP a PO
Mgr. Jakub Rybár - samostudium práce s PC, lektor kurzů
- školení BOZP a PO
- školení řidičů referent. vozidel
- vzdělávání pořádané Moravskoslezskou věd. knihovnou v Ostravě s osvědčením Webové stránky malých knihoven, Sociální sítě
Marta Pospíšilová - vstupní školení BOZP a PO
Olga Hulínová - pravidelné sledování vycházejících knižních novinek
- školení BOZP a PO, odborná školení pořádaná Regionálním knihovnickým centrem
v Bruntále, seznámení a práce s novým modulem VERBIS, PORTARO, MVS
Božena Daňková - školení BOZP a PO, odborná školení pořádaná Regionálním knihovnickým centrem
v Bruntále, seznámení a práce s novým modulem VERBIS, PORTARO
Věra Klíčová - pravidelné sledování knižních novinek zejména literatury pro děti, školení BOZP a PO,
odborná školení pořádaná Regionálním knihovnickým centrem v Bruntále, seznámení a
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práce s novým modulem VERBIS, PORTARO. Vzdělávání pořádané Moravskoslezskou vědeckou
knihovnou v Ostravě s osvědčením - Webové stránky malých knihoven, Sociální sítě.
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 2017 činil přírůstek knihovního fondu celkem 946 sv. ( tj. o 126 sv. méně než v roce 2016).
Objem finančních prostředků na nákup knih byl o 20.000 Kč nižší než v roce 2016 – tj. 170.000 Kč.
Přírůstek KF dle tematických skupin: /srovnání s rokem 2016/
ND – 105 /-1/,

KD – 674 /-85/,

MN – 26 /+2/,

MK –135 /-31/, zvukové dokumenty – 5 /-12/,

zvukově obrazové - 1 /+1/ celkem: 946 sv. /-126/
Přírůstek KF dle způsobu nabytí:
knihy: koupě – 870 sv. (169.673,50 Kč), dary – 16 sv. (2.115 Kč),
granty – 34 sv. (6.208 Kč), vlastní nákup - 9 sv. (1.858 Kč), stará zásoba - 7 sv. (876 Kč), vyřazené - 4
(401 Kč)
zvukové a zvukově obrazové dokumenty: koupě - 6 sv. (326,50 Kč)
Úbytek KF :
V souladu se Směrnicí o evidenci a revizi knihovních fondů bylo odepsáno a vyřazeno z evidence
celkem 653 sv. (tj. o 718 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 - 172 /-184/, KD - 323 /-147/, NM – 22 /-22/, MK – 135 /-366/, zvuk.obr. - 1 /+1/, celkem: 653 sv.
/-718/
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017:
ND – 9.346 /-67/, KD – 17.934 /+351/, MN – 1.940 /+4/, MK – 5.520 /=/,
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ost. dokumenty+CD+CDR+DVD – 335 /+5/, celkem: 35.075 sv. /+293/
Finanční prostředky na nákup knih v roce 2017 činily 170.000 Kč.
Nákupní cena všech pořízených dokumentů (včetně grantů aj.) 181.458 Kč, tj. o 21.633 Kč méně než
v r. 2016.
Skutečná hodnota pořízených dokumentů 268.973,10 Kč, tj. o 32.722,90 Kč méně než v r. 2016.
Rozdíl mezi NC a hodnotou dokumentů 87.515,10 Kč, skutečná úspora vzhledem k objemu finančních
prostředků na nákup knih - 98.973,10 Kč.
Průměrná pořizovací hodnota 1 dokumentu - 191,82 Kč /tj. o 2,37 Kč více než v r. 2016/, skutečná
průměrná hodnota 1 dokumentu - 284,33 Kč /tj. o 2,90 Kč více než v r. 2016/.
Úspora na pořízení jednoho dokumentu - 92,51Kč /tj. o 0,53 Kč více než v r. 2016/.
Náklady na zpracování 1 dokumentu jsou již několik let 12,- Kč, konečná úspora na pořízení
1 dokumentu - 80,51 Kč.
Celkové náklady na zpracování 946 dokumentů - 11.352 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: 39 /stejně jako 2016/
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 282 sv., tj o 72 sv. více než
v roce 2016. Soubory jsou připravovány v souladu s požadavky knihovnice. Konkrétní požadavky
čtenářů řeší knihovnice individuálně výpůjčkami v MěK Vrbno.
Vráceno bylo v 6 souborech celkem – 284 svazků, tj. o 73 více než 2016.

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.
V souladu s projektem VISK 3 "Zkvalitnění elektronických služeb MěK Vrbno pod Pradědem" jsme
zakoupili nový knihovní systém Verbis (plnou verzi pro 5 uživatelů AKV včetně modulů Revize a
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MVS) a webový katalog Portaro. Současně jsme pořídili nový server pro zajištění bezchybného přenosu
dat a kompatibility se SW.
Nový knihovní systém nám přinesl zkvalitnění elektronických služeb. Přechod na nový knihovní systém
umožňuje vyšší podporu knihovních standardů (MARC21, AACR2, XMLMARC, OAI-PMH). Data
jsou bezpečně uložena v SQL databázi. Velkým přínosem je i možná vzdálená správa systému.
Integrovaný klient Z3950 nám umožňuje stahovat hotové záznamy, důležitá je podpora diakritiky,
kterou stará verze již nepodporovala. Došlo ke zkvalitnění a zrychlení výpůjčního protokolu včetně
MVS a zlepšení statistických výstupů. On-line katalog PORTARO je pro uživatele přívětivější, čtenáři
začínají ve vyšší míře využívat on-line služeb, které umožňuje.Věřím, že v budoucnu stejně oceníme
modul REVIZE, který jsme rovněž pořídili.
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 2017 jsme zaregistrovali celkem 689 čtenářů, tj. o 13 čtenářů méně než v roce 2016.
Z tohoto počtu: čtenáři do 15 let – 162 /tj. o 46 méně než v r. 2016, tj. 23,51% z celkového počtu
čtenářů./ V letošním roce nepočítáme ve statistice všechny čtenáře zapsané na dětském odd., ale jen
vygenerovanou skutečnost z programu do PC - dle ročníku narození.
Celkový pokles čtenářů souvisí s úbytkem počtu obyvatel.
% čtenářů z počtu obyvatel (5.236) v roce 2017 – 13,16% /tj. o 0,07 méně než v r.2016/
% čtenářů dětského oddělení z počtu obyvatel do 15 let (616) v roce 2017 – 26,30% /tj. o 6,87% méně
než 2016/.
Návštěvníci knihovny celkem - 17.230.
Z toho: - počet fyzických návštěvníků knihovny: 9.619, tj. o 2.048 méně než v r. 2016. Pokles souvisí
s důvody poklesu čtenářů, naopak narůstají on-line návštěvy - celkem 7.611.
Počet návštěv webové stránky knihovny: 1.718, tj. o 501 méně než v r. 2016. Ve 4.Q 2017 jsme založili
rovněž facebook.
Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu: 7.553, tj. o 2.205 více než v r. 2016. Nový
on-line katalog PORTARO je pro uživatele příjemnější.
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu: 85, tj. o 19 více než
2016. Také zde je třeba prohlubovat informovanost čtenářů.
Internet využilo v knihovně celkem 159 návštěvníků /tj. o 19 více než 2016/, ale dalších 421
návštěvníků, zejména dětského oddělení, využilo PC v knihovně /tj. o 161 více než 2016/.
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V roce 2013 došlo ke zrušení připojení knihoven na Internet, které zajišťovalo MK ČR zdarma.
V současné době využíváme bezdrátové připojení společnosti MX NET Telekomunikace s.r.o. se sídlem
v Bruntále. V Místní knihovně Železná k obnovení připojení na Internet nedošlo a vzhledem k umístění
knihovny o tom zatím neuvažujeme.
b) výpůjčky:
Počet výpůjček v roce 2017 činil 42.269 svazků (tj. o 2.737 sv. méně než v r. 2016) a průměrně si každý
registrovaný čtenář vypůjčil 61,35 sv. /včetně prolongací/, tj. o 2,76 méně než v r. 2016.
Výpůjčky dle tematických skupin:
Naučná lit. pro dospělé –

3.860 sv. /tj. o 648 méně než 2016/

Krásná lit. pro dospělé – 25.808 sv. /tj. o 2.333 méně než 2016/
Naučná lit. pro děti –

657 sv. /tj. o 316 méně než 2016/

Krásná lit. pro děti -

2.198 sv. /tj. o 1.239 méně než 2016/

Výpůjčky periodik -

9.417 sv. /tj. o 1.836 více než 2016/

Zvukové a zvukově obrazové dokumenty – 143 sv. /tj. o 137 méně než 2016/
Jiné -

186 sv. /tj. o 100 více než 2016/

c) další služby poskytované knihovnou:

- vzdělávací a kulturně-výchovné akce
Celkem jsme uspořádali 31 kulturních a 24 vzdělávacích akcí, 4 burzy knih, pravidelně byly
připravovány informační nástěnky a výstavky.
Komentář:
V roce 2017 byl realizován projekt z grantu MK ČR - VISK3 "Zkvalitnění elektronických služeb
MěK Vrbno pod Pradědem" v celkové hodnotě 204.537 Kč.
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 6.466 Kč,
skutečnost 6.208 Kč.
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ – do projektu SKIP byly zapojeny obě první třídy.
Knihovna pro děti připravila na zahájení školního roku drobné dárečky a záložku do knih, knihovnickou
lekci „Poprvé v knihovně" a besedu "Už jsem čtenář" spojenou s předáním knihy Martina Šinkovského
"Lapálie v Lampálii".
Další akce a besedy ve spolupráci se školami:
Knihovnu pravidelně navštěvují děti a žáci všech typů škol ve Vrbně pod Pradědem a v hodnoceném
roce jsme pro ně připravili tyto besedy:

10

Knihovnické lekce: Poprvé v knihovně pro 1.tř., Knihovnické lekce pro 6., 7. a 8. třídy
Exkurze: děti MŠ, dětský domov
Besedy pro děti: Pohádky ze Zlobilova, Naše knihovna, Malovaný svět J. Lady, Václav Čtvrtek,
Současná literatura pro mládež, Svět Jaroslava Foglara, Večerníčky, odpoledníčky, raníčky, Co je to
knihovna, Pasování na čtenáře,
Besedy se spisovateli pro děti: scénické čtení Slovácké divadlo Uherské Hradiště "Dobrodružství
pavoučka Čendy", autorské čtení Jana Opatřila "Hororové povídky" . (Pozn.: autor následně natočil
ve Vrbně p.P. video, které použil při křtu nové knihy v Praze.)
Besedy pro dospělé: Autorké čtení s Miroslavou Krčovou (Jesenická Maryška), beseda se
spisovatelem Štěpánem Neuwirthem a autorským čtením (ve spolupráci se Střechou)
Projekty: Knížka pro prvňáčka, Česká knihovna, VISK 3
Celostátní akce: Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven
Odpolední akce v knihovně: Den her v knihovně, Učíme se s Albi tužkou, Hrajeme si a učíme se v
knihovně, Velikonoční tvoření, Podzimní tvoření z mechu a kapradí, Čteme si v knihovně,
Předvánoční tvoření, Hraní se slovíčky, cyklus Vánoční tvoření
Různé: Vyhodnocení nejlepších čtenářů, beseda na dětském domově na téma "Čtenářská
gramotnost", nová služba - balení učebnic, knih a pracovních sešitů, donáška knih (MK Železná),
burzy knih - 4 (Kupte knihu za babku, Letní burza, Burza knih v Týdnu knihoven, Předvánoční
burza)
- propagace knihovny, různé
Pravidelná propagace knihovny na webu knihovny a ve Zpravodaji Vrbenska – informace o všech
připravovaných akcích knihovny a jejich hodnocení. V říjnu jsme zřídili facebook knihovny www.facebook.com/knihovnavrbno .
Pravidelné rubriky připravované knihovnou do Zpravodaje Vrbenska - „Knihovnické okénko aneb
Novinky v knihovně“. Ve Zpravodaji bylo zveřejněno celkem 19 příspěvků.
V MK Železná byla zajišťována zdravotně postiženým čtenářům donáška knih domů.
Společně se STŘECHOU vytištěny záložky s kalendářem a kontakty.
- 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/.
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- meziknihovní výpůjční služba /MVS/
- prostřednictvím MVS jsme v roce 2017 objednali z jiných knihoven 51 knih, tj. o 3 tituly méně než v r.
2016, kladně byly vyřízeny všechny požadavky. Obdržené požadavky z jiných knihoven - 2 tituly.
- kopírovací služba
- v loňském roce jsme zhotovili celkem 1.072 kopií /tj. o 756 kopií méně než v r.2016/,
z toho pro veřejnost za úplatu 380 kopií /tj. o 670 kopií méně než v roce 2016/
- prezenční půjčování CD-ROMů
- uživatelé knihovny mají k dispozici celkem 324 zvukových a zvukově obrazových dokumentů,
výpůjčky zvukových dokumentů – 143 tj. o 138 méně než loni
3. Řídící a kontrolní činnost
Městská knihovna Vrbno pod Pradědem je již 11 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, zpracování knihovního fondu a jeho aktualizace
- zpracování 3 projektů na rok 2017 /1x MK ČR, 1x SKIP, 1x MZK/,
- propagace knihovny
- BOZP, požární ochrana
- kontrolní, metodická a konzultační činnost v MK Železná
4. Materiální potřeby a opravy
V prostorovém vybavení knihovny nedošlo v roce 2017 k žádným výrazným změnám.
Na oddělení pro dospělé došlo k výměně serveru, byl pořízen nový SW.
Uskutečnila se pravidelná kontrola BOZP a PO, kontrola hasících přístrojů, revize plynového kotle,
kontrola spalinových cest.
Zajištění pravidelné údržby zahrady.
Vedoucí Regionálního knihovnického centra Bruntál provedla metodickou návštěvu.
Stále přetrvává doporučení věnovat pozornost ukazatelům, které doporučují standardy VKIS, které
charakterizují podmínky činnosti knihovny a jsou předpokladem dobré služby.
Ve standardech VKIS je také indikátor pro obnovu fondu - a to 10% roční obnovy knihovního fondu ve
volném výběru novými přírůstky. Zastaralou a dlouhodobě nepůjčovanou literaturu je třeba průběžně
vyřazovat, aby knihovní fond byl "živý" a aktuální.
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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. (5.236 obyv.) činí cca 314 m2, tj. plocha přístupná veřejnosti.
V roce 2016 rozhodlo ZM usnesením 252/15/2016 o koupi bývalého Lidového domu s tím, že po jeho
rekonstrukci dojde k přestěhování STŘECHY do těchto prostor a do stávajících prostor STŘECHY se
přestěhuje knihovna. Dle posouzení statika jsou tyto prostory nad MŠ Ve Svahu pro užití knihovny
vyhovující. Předpoklad realizace v roce 2019-2020.

Vlastní výnosy knihovny v roce 2017………………
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45.253 Kč /+1.333 Kč/

STŘECHA
Přehled všech akcí uspořádaných ve STŘEŠE

Soupis akcí za rok 2017
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Rok 2016

Rok 2017

VLASTNÍ ČINNOST
Redakce ZPRAVODAJE – Sdružení obcí Vrbenska
Činnost Redakce Zpravodaje je dána Zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod
Pradědem, příspěvková organizace (viz. odst. V., bod c)
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.
V roce 2017 se RM zabývala Zpravodajem hned několikrát. Usnesením č.1190/45/2017 uložila redakční
radě Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska připravit návrh pravidel pro vydávání tohoto periodika i s
návrhem úhrad za zveřejnění článků vyžádaných obcemi mikroregionu Vrbenska a dalšími subjekty.
V závěru roku na 63. jednání RM byly projednány a schváleny organizační změny a Zásady pro
vydávání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska platné od ledna 2018.
RM jmenovala s platností od 1/2018:
- členy redakční rady Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska ve složení: Janků Hana, Langer František,
Ševčíková Monika, Mgr. Vavřík Jan, Vikartovská Lucie
- členy redakce Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska ve složení:
Trzaskaliková Naděžda, vedoucí redaktorka
Mgr. Kiedroňová Alena, redaktorka
Olejníček Ladislav, redaktor
Cílem ustavení malé redakce je lepší operativnost vydávání tohoto periodika. Práva a povinnosti
upravují Zásady.
Redakční rada dohlíží na dodržování Zásad a může iniciovat změny ve vydávaném periodiku, vyslovuje
se ke sporným záležitostem, např. polemikám apod. Členem redakční rady nemůže být starosta či
místostarosta.
Formát Zpravodaje je od čísla 9/2016 beze změny, tj. A4, rovněž cena beze změny, tj.15 Kč běžné číslo,
prázdninové dvojčíslo 20 Kč.
Poslední platný ceník inzerce byl schválen na 58. zasedání RM dne 6. 9. 2017 usnesením 1553/58/2017.
Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je vždy do 20. dne v měsíci včetně, v prosinci pouze do 15. dne.
Redakční rada se scházela pravidelně 1x za měsíc.
Redakční rada pracovala do 31. 12. 2017 ve složení:
Vedoucí redaktorka - Naděžda Trzaskaliková
Členové - Mgr. Alena Kiedroňová - sekretariát MěÚ
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Hana Janků - ředitelka SKaV
Ladislav Olejníček - externí spolupracovník radnice pro PR
Josef Dudík - člen ZM
Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip - WILLY,
Tisk: Tiskárna - František Zubalík
Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2016 a 2017
Náklady 2017

Náklady 2016

Rozdíl 2017

335.526,80 Kč

315.722,50 Kč

+19.804,30 Kč

Příjmy 2017

Příjmy 2016

Rozdíl 2017

197.732 Kč

194.607 Kč

Ztráta 2017

Ztráta 2016

Rozdíl 2017

137.794,80 Kč

121.115,50 Kč

-16.679,30 Kč

Prům.nákl.
Prům.nákl.
á 1 ks A4
á 1 ks A4
2016
2017
26,79 Kč
26,84 Kč

Prům.příjmy Prům.příjmy
á 1 ks A4
á 1 ks A4
2016
2017
+3.125 Kč
17,60 Kč
15,82 Kč
Prům.ztráta Prům.ztráta
á 1 ks A4
á 1 ks A4
2016
2017
9,19 Kč
11,02 Kč

Náklad 2017:
formát A4 - č.1- 1150 ks, č.2- 1160 ks, č.3- 1130 ks, č.4- 1160 ks, č.5,6,7/8,9- 1140 ks,
č.10- 1130 ks, č.11- 1110 ks, č.12- 1100 ks

Celkem vytištěno ks:
formát A4 - 12500 výtisků, tj. 459.080 str. celkem, náklady na 1 ks - 26,84Kč (+0,05Kč), ztráta na 1 ks
- 11,02 Kč (+1,41Kč),
průměrné náklady 1 strany - 0,73 Kč (+0,03 Kč)
Průměrný počet stran na 1 číslo Zpravodaje : 36,4 (tj. o 2,8 s. více než 2016)
Průměrný počet vrácených čísel - 83 ks (tj. o 17 více než 2016) (přestože byl snížený náklad)
- minimum 49 ks - č. 5, maximum 123 (tj. o 40 ks více než 2016) - č. 10
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KULTURA
Porovnání příjmů a výdajů na kulturní akce za období 2006 a 2017
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

výdaje

příjmy

rozdíl

% příjmů

počet akcí

123.854,00
157.563,50
312.319,50
206.936,00
190.604,26
264.159,40
314.177,00
285.358,00
324.921,10
390.012,30
467.455,50
557.469,00

64.455,00
95.243,00
192.191,00
102.157,00
83.921,00
134.184,00
128.939,00
140.610,00
142.348,00
203.606,00
203.209,00
218.300,00

- 57.589,00
- 62.320,50
-120.128,50
-104.779,00
-106.983,26
-129.975,40
-185.238,00
-144.748,00
-182.573,10
-186.406,30
-264.246,50
-339.169,00

52%
60,45%
61,54%
49,37%
44,03%
50,80%
41,04%
49,27%
43,81%
52,21%
43,47%
39,16%

10
21
46
35
35
40
41
32
42
39
46
39

Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2017
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průměr.cena
pořadu
12.385,40
7.503,00
6.789,60
5.912,50
5.445,90
6.604,00
7.662,90
8.917,40
7.736,20
10.000,30
10.162,10
14.294,10

datum

název akce

1/17

přednáška "O bylinkách a mastičkách na
potlačení bolesti pohybového aparátu
člověka" (Karel Štenbaur)

0

0

0

15

vernisáž výstavy "Fotografie a sklo"
(P.Slavkovský)
zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě,
muzikál "Kiss me, Kate"
zábavný pořad "Oldřich Navrátil&Karel
Bláha"
"Hrajeme si s pohádkou" divadlo
Slunečnice Brno
vernisáž výstavy "Divoká Evropa a
tajemné Borneo" (Štěpán Mikulka a
Lukáš Kovár)

1.097

230

-867

42

-680

45

2/17

3/17

4/17

5/17

6/17
7,8,9/17

10/17

11/17

výdaje

příjmy

12.980

rozdíl

12.300

účast

31.500

8.165

-23.335

43

7.500

4.175

- 3.325

92

3.123

144

- 2.979

35

divadlo P. Trávníčka "Sex, čachry a
kultura pro všechny"
přednáška "Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela"
pohádka "Zvířátka a loupežníci" divadlo
Kapsa Andělská Hora u Karlových Varů

40.000

14.750

- 25.250

73

3.500

850

- 2.650

20

5.000

4.250

-750

85

"Večer u cimbálu" s koštem vína a
cimbálovkou PRIMÁŠ z Přerova
"Vrbenské velikonoční vajíčko"-soutěžní
výstava
vernisáž výstavy s besedou "Tajemství
za humny" -M.Žatka, J.Moučka,
V.Vašíček
amatér.divadelní představení "Zatrpklý
pyroman" - Propadlo Václavovice
"Nezbedné pohádky s písničkami" Andromeda Praha
Klavírní koncert Zdeňka Krále
"Lovy nejen beze zbraní - Příběhy
Vysokých Tater" - Pavel Ballo, O.
Bouzek, J. Pecháček
"Dámský klub Hany Remešové"
Akustický koncert Petra Koláře (Klub
Mír)
"Pohádkové písničky" - Liduščino
divadlo Praha
zájezd do ZOO Dvůr Králové
výstava "20 let od ničivých povodní na
Vrbensku"
- beseda + film se členy krizového štábu
(E. Obrusníková, Z. Jarmar, K. Michalus,
B. Sýkora) v rámci výstavy o povodních
výstava s vernisáží "Příběhy z hor" manželů L. a J. Beranových ze
Šternberka
Z.Bubílková,M.Formáčková,A.Andrei
(pořad ke Dni seniorů)
"Jak Uhlíř Skoumal Svěrák"pro děti
Televize Věž, Věž Brno
"Dokonalá svatba" -Lidové div. Krnov
"Madamme de Paris"-Radka Fišarová,
bělorus. akord. A.Yasinski, kytara
M.Linka
"Swing kvartet Bruntál&Marie Veliká"
"Liga proti nevěře" . divadelní předst.

14.881

17.500

+ 2.619

88

750

0

-750

3.172

525

-2.647

65

7.000

1.440

- 5.560

21

6500

3.250

- 3.250

77

17.375
6.000

3.760
465

- 13.615
- 5.535

34
80

1.000
62.144

500
22.500

-500
-39.644

30
107

6.170

1.100

-5.070

28

14.500
0

13.440
0

-1.060
0

48

0

757

+757

23

1.369

272

-1.097

66

25.751

5.950

-19.801

93

8.500

2.600

-5.900

29

2.200
40.092

2.760
18.250

+560
-21.842

57
87

7.029
45.700

4.200
26.875

- 2.829
-18.825

56
120

20
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"Hrátky s Tomem" -klauniáda divadla
Hnedle vedle
"Lovy nejen..." - Z ptačí říše (P.Šaj)
"Bohouš Josef&Petr Bende"
"Elvis&Friends Unplugged" - koncert
"Dámský klub" - (klobouky) Hana
Remešová, Růžena Urbanová
"O nejkrásnější vánoční ozdobu a
dekoraci" -soutěžní výstava
OPERA DIVAS "Divy lásky a hudby"
výstava s vernisáží Růžena Urbanová
"Předvánoční čas"- Slunečnice Brno,
dětské představení
"Akustické Vánoce ve Vrbně" (Tanja,
Veronika Fialová, Žántí)
celkem

8.500

1.850

-6.650

46

0
47.703
21.029
2.400

400
13.875
3.800
380

+400
-33.828
-17.229
-2.020

60
64
44
19

478

108

-370

52.447
1.522
7.500

14.125
79
2.550

-38.322
-1.443
-4.950

76
49
55

41.057

10.125

-30.932

44+

557.469

218.300

339.169

Kulturní akce pořádané ve Střeše jinými organizacemi:
- Výstava GENESIS, doprovázeno cyklem přednášek - pořadatel Centrum zdraví
- Předmájová veselice, oslava MDŽ, besedy, přednášky - pořádané LKŽ
- Den učitelů - Město Vrbno
- Vánoční rolnička, recitační soutěže, besedy, divadelní představení pro MŠ a ZŠ, aj. - organizované ZŠ
- Scénické čtení, besedy se spisovateli pořádané knihovnou
- Vánoční koncert Sedmihlásku
- Jarní koncert, Vánoční koncert - MŠ Ve Svahu
- Koncerty a Mezinárodní festival PSMV
- Koncert - Pěvecké sdružení ostravských učitelek
- Klauni - představení pro letní tábor v Železné (Dům dětí a mládeže Bruntál)
- Den zdraví a sociálních služeb - Město Vrbno

VZDĚLÁVÁNÍ
1. Vzdělávání pořádané organizací
Jazykové kurzy - AJ Callanova metoda (1-6/17, 10-12/17)
AJ pro mírně pokročilé (1-6/17, 10-12/17)
NJ - kurz pro zaměstnance Husqvarny (1-6/17)
Řečtina - rychlokurz na prázdniny (5-6/17)
Počítačové kurzy – PC kurzy pro začátečníky
PC kurz pro středně pokročilé
PC kurz pro zaměstnance Domova pro seniory
PC kurz pro EUROREGION Praděd
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Další kurzy: Kurz plstění
Kurzy pedigu (pro začátečníky, pro pokročilé)
Jak na mobil
Jak na internet

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 již tradiční 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 X. cyklu se uskutečnily tyto přednášky: -Hudební jubilea roku 2017, -Dějiny dolování v
Jeseníkách, -Divoká Evropa a tajemné Borneo, -Tajemný svět Leonarda da Vinci "Génius, který nás
stále inspiruje", -Život a dílo Alfonse Muchy "Svět nádhery a pompéznosti sám pro sebe", -Bible, Carl
Gustav Jung a naše mysl, -Procházka operetou, -Závěrečný poznávací výlet (Kroměříž).
V rámci XI. cyklu studenti absolvovali tyto přednášky: Marie Terezie - život panovnice k výročí 300 let
od jejího narození, Nebojte se filozofů, Kdo jsou Židé, Kaleidoskop Jana Rejžka, Bylinná péče v
zimním období, Koledy. Slavnostní ukončení X. a XI. cyklu proběhlo 14. 12. 2017. V kulturním
programu se představila Taneční škola Ria a Kamil Kováč zpěv.
Virtuální univerzita třetího věku
Další formou celoživotního vzdělávání seniorů, které nabízí STŘECHA od roku 2012 je Virtuální
univerzita třetího věku a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. V letním semestru
2017 běžely 2 kurzy : "Včelařský rok" (10 posluchačů) a pro velký zájem jsme opakovali kurz "Čínská
medicína v naší zahrádce" (5 posluchačů). V zimním semestru si posluchači (16) vybrali téma "České
dějiny a jejich souvislosti".
Senioři absolvovali ve STŘEŠE 18 video přednášek za účasti lektora – moderátora. Další částí je pak
domácí samostudium a řešení testů. V červnu podnikli společný poznávací výlet na hrad Bouzov a do
pivovaru Litovel.
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2. Přednášky, kurzy, školení jiných organizací
- cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ (1x á měsíc) a semináře
- firemní školení / fa PROZK Olomouc, fa GAMA-GAPEX, Jan Večeřa ELEKTRO, fa Darmovzal, aj./
- školení, jednání a seminář Euroregionu Praděd
- akce pro veřejnost pořádané Radnicí Vrbno p. P. / např. Strategie rozvoje města, Veřejná
projednání projektů aj. /
- besedy a přednášky pořádané ZŠ Vrbno / např. cestopisné přednášky /
- beseda pro rodiče /M. Bártová/
3. Různé
- pravidelné úterní zkoušky a soustředění PSMV
- taneční kurzy /Klub sportovního tance Jesenicka, z.s./
- jóga - pravidelné cvičení (pondělí, čtvrtek)
- schůzovní činnost / KSČM, LKŽ, jednání Zastupitelstva Města Vrbna p. P., kulturní komise, setkání
zástupců ANO, Spolek Přátelé Vrbenska, Lokální partnerství, Spolek osob tělesně a zdravotně
postižených, z.s. /
- veřejný Internet
- šachové turnaje
- schůze nájemníků, schůze OSBD
4. Komerční akce firem
- výkup starožitností, zlata a stříbra
- fa ZEPTER, LR kosmetika
- předváděcí akce

Část IV.

Údaje o výsledcích kontrol
V roce 2017 se uskutečnila Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích
organizace, požární kontrola ve STŘEŠE i knihovně, pravidelné prohlídky hydraulického výtahu
určeného pro dopravu osob ve STŘEŠE, veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele podle zákona
320/2001 Sb., - nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani porušení právních předpisů a zároveň
nebylo zjištěno ani neefektivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky.
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Dále se uskutečnily pravidelné kontroly: revize a roční servis plynového kotle v knihovně a kontrola
spalinových cest, kontrola hasících přístrojů ve STŘEŠE i knihovně, periodická revize hromosvodu ve
STŘEŠE.
V závěru roku proběhla metodická návštěva ze strany pověřené knihovny regionálními funkcemi, tj.
Městská knihovna Bruntál, Regionální knihovnické centrum.
Část V.

Základní údaje o hospodaření organizace
Výdaje:

Org. celkem

spotřeba materiálu

165 525,20

spotřeba energie

287 941,00

opravy a udržování

72 468,00

cestovné

6 000,00

náklady na reprezentaci
ostatní služby

1 235 055,26

mzdové náklady

1 972 506,00

sociální, zdravotní poj.

630 567,00

zákonné sociální náklady

37 021,78

jiné sociální náklady

7 789,15

odpisy majetku

103 757,50

náklady z drobného dlouhodobého majetku

221 158,00

ostatní náklady z činnosti

0

daň z příjmů
4 739 790,89

Celkem:

Příjmy:
výnosy z prodeje služeb

770 736,00

výnosy z pronájmu

44 000,00

úroky
ostatní jiné výnosy

0

čerpání fondů

86 054,89

provozní dotace obce

3 839 000,00

Celkem:

4 739 790,89

HV

0
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Část VI.

ZÁVĚR
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace si připomnělo v roce 2017
11. rok vzniku organizace a činnosti STŘECHY a 71. výročí založení knihovny.
V roce 2017 nedošlo v organizaci k žádným zásadním změnám ani opravám z důvodu plánovaného
přemístění STŘECHY ( 2-3 let) do prostor opraveného Kulturního domu a KNIHOVNY do prostor
STŘECHY.
V KNIHOVNĚ by bylo třeba modernizovat vytápění.
STŘECHA disponuje 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. Tyto prostory jsou využívány i jinými
organizacemi a spolky.
Z roku 2015 zůstává doporučení prověrky BOZP řešit protiskluzovou úpravu venkovní dlažby před
STŘECHOU, aby se předešlo zvýšené možnosti úrazu.
Klimatizaci a kamerový systém řešit se změnou užívání prostor.
V roce 2018 bychom rádi realizovali jen nutné venkovní i vnitřní opravy budovy STŘECHY a
KNIHOVNY.

Součástí této zprávy jsou 2 přílohy - Ceník administrativních poplatků 2017
- Nabídka pronájmu prostor Střechy s ceníkem

Zpracovala: Hana Janků, ředitelka SKaV
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Příloha č. 1

CENÍK ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ KNIHOVNY
NA ROK 2017
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
/každý další student v rodině + 40,- Kč/
2 děti do 15 let z jedné rodiny:
80,- Kč
2 studenti, učni z jedné rodiny:
120,- Kč
Každý z rodiny, takto přihlášený, získá svoji průkazku. Poplatek musí být uhrazen jednorázově na jednom z oddělení .

Jednorázová výpůjčka:

40,-Kč

Meziknihovní výpůjční služba:

70,- Kč

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

5,- Kč
25,- Kč
50,- Kč
70,- Kč
120,- Kč

Ztráty či poškození:
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Ztráta členské legitimace:
Poškození čárového kódu:
Ztráta nebo poškození knihy:
Částečné poškození knihy:
Ztráta nebo poškození periodika:

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

Další služby:
Použití PC:

0,50 Kč á 1 minuta

Internet:

zdarma /+ použití PC/

Kopírování: 1 kopie A4:
1 kopie A3:

2,- Kč
3,- Kč

Tisk:

č

ernobílý tisk:

3,- Kč
barevný tisk:
5,- až 10,- Kč (dle množství použité barvy)
barevný obrázek, foto:15,- Kč

Poplatky za vybrané 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
300,- Kč/hodina
- školení a akce firem
200,- Kč/hodina
- spolky, sdružení
150,- Kč/hodina
- školy
100,- Kč/hodina
- připojení k internetu za příplatek
30,- Kč/hodina
Zasedací místnost (12 osob)
- komerční akce
- nekomerční akce
- hodinová kancelář (k dispozici: notebook, flipchart,
kancelářský papír a propiska)
Učebny (10 osob)
- počítačová
- jazyková

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

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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