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1.  Základní údaje o organizaci 

 

1.1 Identifikační údaje 

název       Městská knihovna Žatec 

sídlo      náměstí Svobody 52, 438 01 Žatec 

statutární zástupce    Mgr. Radka Filková 

zřizovatel     Město Žatec 

datum vzniku příspěvkové organizace 1. leden 1994 

IČO      49123742 

kontakt a vzdálený přístup   knihovna@mekzatec.cz; www.mekzatec.cz;  

www.facebook.com/knihovnazatec/; 

www.instagram.com/knihovnazatec/ 

 

Městská knihovna Žatec byla zřízena jako příspěvková organizace Města Žatec k datu 

1.1.1994 v souladu s ustanovením § 31, odst. 5 zákona č. 576/1990 Sb. o pravidlech 

hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR na dobu neurčitou. Zřízení 

příspěvkové organizace schválilo Zastupitelstvo Města Žatce dne 8.7.1993. V právních 

vztazích vystupuje Městská knihovna Žatec jako právnická osoba a má odpovědnost 

vyplývající z těchto vztahů. Vymezení majetku, k němuž má Městská knihovna Žatec právo 

hospodaření, upravuje delimitační protokol ze dne 6.5.1994. 

V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu 

s ustanovením § 23, odst. 1, písm. b) a ustanovením § 27, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zastupitelstvo Města Žatce svým usnesením č. 

385/01 ze dne 13.12.2001 změnilo původní zřizovací listinu PO ze dne 22.12.1993 a vydalo 

zřizovací listinu, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2002. Na základě pověření Městské 

knihovny Žatec výkonem regionálních funkcí vydaného Ministerstvem kultury České 

republiky Zastupitelstvo Města Žatce svým usnesením č. 190/02 ze dne 30.5.2002 vydalo 

dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 14.1.2002, který nabyl 

účinnosti dnem 1.6.2002. Město Žatec vydalo s účinností od 1.11.2009 v souladu 

s usnesením Zastupitelstva Města Žatce č. 214/09 ze dne 22.10.2009 dodatek č. 2 ke 

zřizovací listině příspěvkové organizace. 

Na základě Osvědčení o zápisu do evidence knihoven vydaného Ministerstvem kultury ČR 

bylo Městské knihovně Žatec přiděleno evidenční číslo 1370/2002 podle zákona č. 257/2001 

Sb., o knihovnách.  

  

1.2 Vymezení hlavního účelu  

Hlavní účel a předmět činnosti organizace jsou vymezeny zřizovací listinou a statutem 

organizace. Zahrnují poskytování univerzálních knihovnických, bibliografických a 

informačních služeb a rozvoj činností ke všeobecné vzdělanosti, kulturní a odborné úrovně 

obyvatelstva včetně výběru poplatků za poskytované služby, dále zajišťování správních a 

hospodářských činností k veškerému movitému majetku a při hospodaření s nebytovými 

prostory. 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace představuje nákup, 

zpracování, ochranu, půjčování, revizi a vyřazování knihovního fondu (knih, periodik, 

multimediálních nosičů a ostatních dokumentů a informačních materiálů), zajišťování 

rezervační a meziknihovní výpůjční služby, individuální služby imobilním občanům a 

seniorům formou donášky, reprografických služeb (kopírování, scanování), prodej knih, 

periodických publikací a ostatních nosičů informací, poskytování bibliografických a 

informačních služeb,  provozování studovny s přístupem k internetu, zajišťování výchovně 

vzdělávacích a kulturně informačních činností formou kulturních a vzdělávacích akcí, 

mailto:knihovna@mekzatec.cz
http://www.mekzatec.cz/
http://www.facebook.com/knihovnazatec/
http://www.instagram.com/knihovnazatec/
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pořadů, přednášek, besed, výstav a formou vydávání informačních materiálů, metodickou a 

odbornou pomoc obecním knihovnám regionu v souvislosti se zajišťováním výkonu 

regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a Podbořanska a další odborné 

a související činnosti.  

Článek III. zřizovací listiny příspěvkové organizace týkající se vymezení hlavního účelu a 

tomu odpovídajícímu předmětu činnosti byl doplněn na základě dodatku č.1 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace ze dne 30.5.2002 o zajišťování výkonu regionálních funkcí 

v základních knihovnách regionu, a to zejména v následujících oblastech - tvorba 

výměnných knihovních fondů, jejich oběh a distribuce, aktualizace a revize knihovních 

fondů, poradenská, konzultační a statistická činnost. 

 

1.3 Okruhy doplňkové činnosti 

Příspěvková organizace zajišťuje veškerou svou činnost v rámci své hlavní činnosti dané jí 

zřizovací listinou a statutem organizace, doplňková činnost není vymezena. 

 

1.4 Organizační struktura organizace  

Organizační struktura organizace zahrnuje 9 zaměstnanců: 

1.4.1  statutární zástupce organizace (ředitel)    1  

1.4.2  zástupce statutárního orgánu a ekonomické oddělení 1  

1.4.3 oddělení zpracování fondu a regionálních funkcí  1  

1.4.4  oddělení služeb veřejnosti      5             

1.4.5  provozně technický úsek     1 (0,75 úv.) 

Komentář k jednotlivým pozicím 

1.4.2   zástupce statutárního orgánu v plném rozsahu, komplexní účetní a mzdová agenda 

organizace, odborné knihovnické činnosti v oddělení služeb a oddělení zpracování fondu 

(opravy a balení fondu) rámci zastupitelnosti, ekonomické činnosti související s výkonem 

regionálních funkcí (0,05 úv.); 

1.4.3  odborné činnosti spojené s nákupem a zpracováním, aktualizací, revizí, vyřazováním 

a ochranou knihovního fondu, činnosti související s výkonem regionálních funkcí (0,5 úv.), 

odborné knihovnické činnosti v oddělení služeb v rámci zastupitelnosti; 

1.4.4   oddělení služeb veřejnosti zajišťuje knihovnické, bibliografické, referenční a 

informační služby veřejnosti, zejména výpůjční službu, úpravu, řazení, aktualizaci 

knihovního fondu, výchovně vzdělávací a kulturně informační činnosti a další odborné 

knihovnické činnosti; zahrnuje oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti do 15 let v 

hlavní budově knihovny, pobočku knihovny Jih pro dospělé a děti do 15 let v objektu čp. 

2777 Jižní v Žatci, pobočku knihovny pro seniory v Domě s pečovatelskou službou Podměstí 

a pobočku knihovny pro seniory v Pečovatelském domě čp. 2820 Písečná ulice v Žatci.  

 

1.5 Počet brigádníků či osob z dotace Úřadu práce 

Vzhledem k odbornosti zajišťovaných činností není vymezen prostor pro brigádnické 

činnosti. V uplynulém kalendářním období nebyly v organizaci volné pracovní pozice, které 

by byly obsazeny v rámci dotace osobami z Úřadu práce. 

 

2.  Rozbor hospodaření 
Usnesením Zastupitelstva Města Žatec č. 447/16 ze dne 19.12.2016 byl organizaci stanoven 

příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2017 ve výši 4370 tis. Kč.  

Usnesením Rady města Žatec č. 83/17 ze dne 6.2.2017 byly organizaci stanoveny závazné 

finanční ukazatele na rok 2017, a to příspěvek na provoz ve výši 2003 tis. Kč a příspěvek na 

platy ve výši 2367 tis. Kč. 
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Usnesením Rady města Žatce č. 802/17 ze dne 4.12.2017 byla organizaci schválena změna 

závazných finančních ukazatelů pro rok 2017, to je navýšení příspěvku na provoz ve výši 

130 tis. Kč; po úpravě příspěvek na provoz 2133 tis. Kč a příspěvek na platy 2237 tis. Kč. 

 

2.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

Náklady organizace za období celkem:    5097504,94 Kč  

501 spotřeba materiálu    999809,49 Kč 

502 spotřeba energie      201511,00 Kč 

511 opravy a udržování     59266,20 Kč 

512 cestovné  14923,00 Kč 

518 ostatní služby    309891,25 Kč 

521 mzdové náklady   2415428,00 Kč 

524 zákonné sociální pojištění    818581,00 Kč 

525 jiné sociální pojištění     6556,00 Kč 

527 zákonné sociální náklady      50554,56 Kč 

528 jiné sociální náklady      46566,00 Kč 

549 ostatní náklady z činnosti      33710,00 Kč 

551 odpisy dlouhodobého majetku      20328,00 Kč 

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku      120380,44 Kč 

Výnosy organizace za období celkem: 5186586,91 Kč 

602 výnosy z prodeje služeb 335516,00 Kč 

648 čerpání fondů     16728,00 Kč 

649 ostatní výnosy  z činnosti     43453,40 Kč 

662 úroky            661,51 Kč 

672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 4790228,00 Kč 

Náklady organizace za účetní období celkem 5097504,94 Kč 

Výnosy organizace za účetní období celkem  5186586,91 Kč 

Výsledek hospodaření za účetní období:        89081,97 Kč 

Rozbor hospodaření, jehož obsahem byl podrobný přehled nákladů a výnosů, čerpání fondů, 

výsledovka, závěrka a vyúčtování přijatých dotací, byl předložen ve stanoveném termínu 

zřizovateli.   

 

2.2 Přehled pohledávek a závazků 

Za účetní období 2017 nemá organizace žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 

 

2.3 Přehled mzdových nákladů   

Stanovený příspěvek na platy organizace pro rok 2017            2237000,00 Kč 

Čerpáno za účetní období 2017 celkem                                   2237000,00 Kč 

Zůstatek prostředků na platy k datu 31.12.2017                                      0,00 Kč 

Čerpání příspěvku na platy za vykazované období činí 100 % z celkového příspěvku na platy. 

Celkové mzdové náklady zaměstnanci organizace (SÚ 521-010 a 521-020) 2253728,00 Kč 

Použití fondu odměn organizace v roce 2017 16728,00 Kč 

 

2.4       Přehled získaných externích finančních zdrojů 

 

2.4.1     sdružené finanční prostředky obcí 

Na základě Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a sdružení finančních prostředků 

uzavřené mezi provozovateli základních knihoven jako příjemci služeb a Městskou 
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knihovnou Žatec jako poskytovatelem služeb zajišťuje organizace tvorbu, zpracování a 

distribuci knihovních fondů pořízených z finančních prostředků obcí. Zřizovatelé základních 

knihoven poskytují pro činnost knihoven vhodné prostory, hradí ze svého rozpočtu veškeré 

provozní náklady spojené s činností knihoven a zajišťují osobu neprofesionálního 

knihovníka. Městská knihovna Žatec poskytuje obecním knihovnám profesionální servis, 

zajišťuje knihovnické služby prostřednictvím putovních souborů, zápůjček ze svého 

knihovního fondu a zpracování knihovních titulů nakoupených ze sdružených prostředků 

(nákup, zpracování, balení, opravy, značení knih apod.). Finanční zpráva o hospodaření se 

sdruženými finančními prostředky je předkládána zřizovatelům základních knihoven do 30ti 

dnů po skončení účetního období a je součástí rozboru hospodaření Městské knihovny Žatec. 

V roce 2017 byla smlouva uzavřena pro pět základních knihoven a jednu pobočku knihovny 

regionu s obcemi Blatno, Čeradice, Lubenec (knihovna Lubenec a pobočka Ležky) a Nové 

Sedlo (knihovny v Novém Sedle a Sedčicích). Příspěvek do sdružených prostředků činil pro 

rok 2017 částku 17,10 Kč na jednoho obyvatele obce.  

Sdružené finanční prostředky obcí činily za účetní období 2017 celkem 36069,40 Kč, z toho 

17852,74 Kč bylo použito na nákup knih, 944,66 Kč na zpracování zakoupených knih a 

17272,00 Kč na refundaci mzdy a zákonných odvodů metodického pracovníka (100 hodin).  

Přírůstkový seznam knih pořízených z finančních sdružených prostředků sdružených obcí 

čítal k datu 31.12.2017 celkový počet 4783 svazky knih, z toho 84 svazky byly zpracovány 

v účetním období roku 2017. Všechny tituly zakoupené ze sdružených finančních prostředků 

sdružených obcí jsou označeny skladovou signaturou LK.  

 

2.4.2     projekt „Česká knihovna“ 

Dne 4.5.2017 byla prostřednictvím Moravské zemské knihovny, České knihovny, Brno 

podána Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury 

ČR v rámci projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna pro rok 2017 na přijetí 25 

svazků knih darem v předpokládané celkové hodnotě 6492 Kč. 

Rada města Žatce projednala žádost o přijetí věcného daru a dle ustanovení § 27 odst. 5 

písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a souhlasila s přijetím věcného daru pro účel příspěvkové organizace 

Městská knihovna Žatec od Moravské zemské knihovny, České knihovny, Kounicova 65a, 

604 87 Brno, usnesením č. 340/17 ze dne 29.05.2017. 

Knihy v počtu 24 svazky v celkové hodnotě 6224 Kč byly přijímány průběžně v období od 

1.6. do 31.12.2017 v závislosti na datu vydání knih, jedna kniha nebyla vydána. 

 

2.4.3     přijaté věcné dary od anonymních dárců 

2.4.3.1   Rada Města Žatce dne 6.3.2017 přijala usnesení č. 133/17 Přijetí věcných 

darů od anonymních dárců – Městská knihovna Žatec: 

Rada města Žatce projednala žádost ředitelky Městské knihovny Žatec Mgr. Radky Filkové a 

dle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasila s přijetím věcných darů pro 

účel příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec, a to knih v celkovém počtu 6 kusů 

v celkové hodnotě 360,00 Kč od autorů a anonymních dárců. 

2.4.3.2   Rada Města Žatce dne 15.5.2017 přijala usnesení č. 321/17 Přijetí věcných 

darů od anonymních dárců – Městská knihovna Žatec: 

Rada města Žatce projednala žádost ředitelky Městské knihovny Žatec Mgr. Radky Filkové a 

dle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasila s přijetím věcných darů pro 

účel příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec, a to knih v celkovém počtu 10 kusů 

v celkové hodnotě 600,00 Kč od anonymních dárců. 
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2.5       Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem investičních i neinvestičních 

V účetním období 2017 nečerpala organizace žádné účelové dotace poskytnuté zřizovatelem. 

 

2.6       Stav a čerpání fondů 

Organizace hospodaří se svými fondy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění a v souladu s směrnou účtovou osnovou k 

provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění. 

401 jmění účetní jednotky 

počáteční stav k datu 01.01.2017:  11359,00 Kč 

čerpáno za období celkem:  - 6100,00 Kč 

odpisy majetku v poměrné části připadající na vlastní zdroje (30%) 

konečný stav k datu 31.12.2017: 5259,00 Kč 

403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

počáteční stav k datu 01.01.2017:  24215,00 Kč 

čerpáno za období celkem:   -14228,00 Kč 
časové rozlišení investičního transferu ve výši poměrné části odpisu podle  
transferového podílu (70%)                    
konečný stav k datu 31.12.2017: 9987,00 Kč 

411 fond odměn 

počáteční stav k datu 01.01.2017:  130210,00 Kč 

čerpáno za období celkem:   -16728,00 Kč 

použití fondu odměn v roce 2017  

konečný stav k datu 31.12.2017: 113482,00 Kč 

412 fond kulturních a sociálních potřeb 

počáteční stav k datu 01.01.2017:  51204,33 Kč 

přijato za období celkem:   48308,56 Kč 

základní příděl do fondu za období 1-12/2017                                              

čerpáno za období celkem:   -20510,00 Kč 

příspěvek z fondu na stravné zaměstnancům 1-12/2017 17910,00 Kč  

příspěvek z fondu - životní výročí 50 let  2000,00 Kč   

příspěvek z fondu na vstupné sportovní akce pro zaměstnance                                 600,00 Kč                             

konečný stav k datu 31.12.2017:                                                           79002,89 Kč                          

413 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

počáteční stav k datu 01.01.2017:    211905,18 Kč 

konečný stav k datu 31.12.2017:    211905,18 Kč 

416 fond reprodukce majetku, investiční fond 

počáteční stav k datu 01.01.2017:    89462,49 Kč 
přijato za období celkem:   6100,00 Kč 
odpisy majetku za měsíc 1-12 2017 v poměrné části připadající na vlastní zdroje 
konečný stav k datu 31.12.2017:    95562,49 Kč 

 

2.7       Vyhodnocení doplňkové činnosti, včetně hospodářského výsledku 

Doplňková činnost organizace není realizována, veškerou svou činnost zajišťuje organizace  

v rámci hlavní činnosti dané jí zřizovací listinou a statutem organizace. 

Výše hospodářského výsledku byla v roce 2017 ovlivněna termínem zahájení rekonstrukce 

hlavní budovy knihovny v objektu čp. 52 náměstí Svobody a s tím souvisejícím přerušením 

činnosti a následným přestěhováním knihovny do náhradních prostor v období říjen a 

listopad. Období přípravy na rekonstrukci objektu a změna jeho užívání se výrazně promítly 
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zejména v nižších nákladech na energie a služby. 

 

3.  Získávání dalších finančních zdrojů 

 

3.1       Dotace poskytované ústředními vládními institucemi, EU  

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy knihovny v objektu čp. 52 náměstí 

Svobody v Žatci, která měla být zahájena dle původního harmonogramu v měsíci duben 

2017 a následně byla odložena, byly podány dvě žádosti o dotace z ústředních vládních 

institucí a obě byly úspěšné.   

 

3.1.1  účelová neinvestiční dotace Ústeckého kraje k zajištění výkonu regionálních funkcí 

Městskou knihovnou Žatec číslo 17/SML0544 poskytnutá na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 050/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 v celkové výši 330000 Kč -  

Městská knihovna Žatec zajišťovala výkon regionálních funkcí v roce 2017 ve 12 základních 

knihovnách regionu v souladu s obsahem Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské 

knihovny na základní knihovnu uzavřené mezi Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí 

nad Labem a Městskou knihovnou Žatec ze dne 18.11.2002 a 30.06.2005 a Smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a Městskou 

knihovnou Žatec ze dne 13.3.2017 a v souladu s obsahem Projektu zajištění služeb v rámci 

výkonu regionálních funkcí na rok 2017, který vychází ze stanovených standardů kvality a 

kvantity s ohledem na místní podmínky a tradice a představuje poskytování bezúplatných 

odborných knihovnických služeb v uvedených oblastech: poradenská a konzultační činnost 

pro základní knihovny, vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a 

porad, tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny, pomoc při 

revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven a zpracování statistiky o činnosti 

základních knihoven regionu. Dotace byla čerpána ve výši 100% průběžně během účetního 

období od data jejího poskytnutí do data 31.12.2017 v souladu s rozpočtem projektu.  

Dotace k zajištění výkonu regionálních funkcí přináší úsporu nákladových položek 

hospodaření organizace, zejména mzdových nákladů ve výši 0,5 úvazku pracovníka oddělení 

zpracování fondů (metodik regionálních funkcí) a s tím spojených odvodů zákonného 

pojištění, nákladů na pojištění majetku, dále pak jednu dvanáctinu nákladů na energie a 

některé služby (správa sítě, internet) apod. 

 

3.1.2    účelová neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK3 pro 

pokračování automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu 

a s tím spojené rekatalogizace knihovních fondů, konkrétně v knihovnách Čeradice, Krásný 

Dvůr, Lubenec, Nové Sedlo a Vroutek v celkové výši 76000 Kč - pro pokračování 

automatizace knihovnických činností a s tím spojené rekatalogizace knihovních fondů 

v obecních knihovnách žateckého regionu byly pořízeny od firmy LANius s.r.o. Tábor čtyři 

licence knihovního systému Clavius REKS (regionální knihovní systém) zjednodušená 

kompletní varianta pro knihovny s fondem do 5000 svazků pro obecní knihovny Čeradice, 

Krásný Dvůr, Lubenec a Nové Sedlo a jedna licence knihovního systému Clavius REKS 

kompletní varianta pro knihovny s fondem do 10.000 svazků s převodem dat z knihovního 

systému Clavius pro obecní knihovnu Vroutek. Následně proběhla jejich instalace, 

zpřístupnění na serveru pověřené knihovny a byla zahájena  postupná rekatalogizace 

knihovních fondů uvedených pěti obecních knihoven. Na počátku se jednalo o zhruba 6840 

knihovních jednotek, při jejichž zpracování se zároveň prováděla aktualizace a adjustace 

fondu, vybavení svazků čárovými kódy a označením MDT v případě naučné literatury, dle 

potřeby přebalení knih. 
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Finanční spoluúčast ve výši 30% byla hrazena z finančních prostředků dotace k zajištění 

výkonu regionálních funkcí v rámci schváleného projektu dotace na regionální funkce, 

nebyla čerpána z příspěvku na činnost organizace.  

 

3.2 Zapojení do projektů, soutěží, získávání bonusů od dodavatelů 

 

3.2.1    získávání bonusů od dodavatelů 

Organizace získává bonusy (slevy) od dodavatelů knih v průměrné výši 28,6%. Náklady na 

nákup knih představují v rámci příspěvku na provoz organizace nejvyšší položku. S využitím 

slev může organizace pořídit větší množství titulů, uspokojit poptávku čtenářů a nepřekročit 

plánovaný rozpočet. V roce 2017 činila celková cena nákupu knih se slevou 739420 Kč, 

poskytnutá sleva představovala částku 296182 Kč. 

Nejvyšší slevy jsou získávány od dodavatelů: Pavel Dobrovský – BETA, s.r.o., Praha 4 (32 

%), Grada Publishing, a.s., Praha 7 (30 %), OPA velkoobchod knihy, Praha 4 (28 % ), 

Albatros Media, a.s., Praha 4 (28 %) a Kosmas s.r.o., Praha 2 (25 %). 
 

3.2.2  zapojení do projektů s finanční spoluúčastí 

3.2.2.1  Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka – projekt na podporu čtenářské 

gramotnosti dětí za finanční spoluúčasti Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

(SKIP). Knihovna připraví  dvě až tři výchovně vzdělávací akce pro žáky prvních tříd během 

období září až leden a na základě splnění této podmínky získá speciálně vydané knihy pro 

prvňáčky zdarma v omezeném počtu a další dle potřeby za symbolickou cenu 20 Kč. V roce 

2017 jsme získali darem 112 svazků a 142 kusy zakoupili. Knihy předáváme dětem během 

slavnostního Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského v Městském divadle v Žatci 

spolu s pamětní medailí a možností bezplatné registrace, které probíhá tradičně první týden v 

červnu. V roce 2017 bylo pasováno 254 prvňáčků. Finanční spoluúčast organizace (knihy, 

včetně poštovného) činila 3030 Kč. 

3.2.2.2  Příběhy našich sousedů – projekt ve spolupráci s Post Bellum o.p.s., která 

provozuje portál Paměť národa a zabývá se zaznamenáváním a archivací vzpomínek 

pamětníků a významných historických událostí. Dětský dokumentaristický tým, který je 

tvořen 2 až 5 členy ve věku 13 až 16 let natočí pod vedením knihovníka nebo pedagoga 

příběh pamětníka z blízkého okolí a jeho příběh zpracuje do audio, video nebo textového 

výstupu. Výsledky své práce pak prezentuje na veřejné závěrečné prezentaci. Reportážní tým 

knihovny v počtu 3 členů ve věku 12 a 13 let a 1 knihovnice si vybral pro svůj projekt 

osobnosti žatecké kulturní scény manžele Jindřišku a Vladimíra Bajborovy, dlouholeté členy 

loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec, které v roce 2017 oslavilo 65. výročí založení, a 

natočil příběh, který  bude uložen v „paměti národa“. Jako způsob zpracování si zvolili 

rozhlasovou nahrávku, která vznikala v Českém rozhlase, a prezentaci, která byla veřejnosti 

úspěšně představena 18.5.2017 v přednáškovém sálu Stará papírna. Finanční spoluúčast 

organizace činila 5644 Kč a zahrnovala know-how projektu, včetně metodiky a součinnosti 

koordinátora projektu, propagační materiály (plakáty, pozvánky, diplomy) a zapůjčení 

nahrávacího zařízení. 
 

3.2.3  zapojení do projektů bez finanční spoluúčasti 

3.2.3.1    Čtení pomáhá - dlouhodobý projekt na podporu čtení vybraných titulů knih 

pro děti i dospělé spojený s charitativní činností, spolupráce navázána se školskými zařízení 

v Žatci a přilehlém okolí, realizuje se průběžně během celého roku; 

3.2.3.2  Čtěme dětem každý den - dlouhodobý projekt na podporu čtení rodičů s dětmi 

určený zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku a dospělým uživatelům pro 

jejich domácí činnost s dětmi, realizuje se průběžně během celého roku; 
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3.2.3.3  Čtení pro MŠ - celoroční projekt na podporu čtení vybraných titulů knih pro 

děti v mateřských školách, spolupráce navázána s předškolními zařízení v Žatci a přilehlém 

okolí, realizuje se průběžně během celého roku; 

3.2.3.4  Pohádková noc s Andersenem - celostátní knihovnický projekt na podporu 

čtení a tematicky zaměřených aktivit dětských oddělení knihoven, již 17. ročník   

3.2.3.5  Březen měsíc čtenářů - organizace pro veřejnost v rámci mnoha aktivit  

3.2.3.6  Týden knihovny (říjen) - organizace pro veřejnost v rámci mnoha aktivit 

 

3.2.4  vlastní projekty knihovny na podporu čtenářské gramotnosti a komunitní knihovny 

3.2.4.1  projekt Čtenáři čtenářům aneb dejme knihám další šanci je realizován 

průběžně od 1. září 2015 a získal u veřejnosti oblibu - čtenáři i veřejnost donášejí své vlastní 

přečtené knihy do regálu v hlavní knihovně, kde najdou další využití: odnášejí si je jiní 

čtenáři nebo je předáváme dál v rámci projektů Kniha do vlaku, Plážová knihovna a 

Knihobudky;  

3.2.4.2  projekt Kniha do vlaku je úspěšně realizován od data svého počátku v říjnu 

2015 a našel své opodstatnění a příznivce; na hlavním nádraží Českých drah máme umístěný 

regál s knihami, který průběžně doplňujeme knihami vyřazenými z fondu knihovny, dary od 

čtenářů a knihami z projektu Čtenáři čtenářům; princip fungování: vezmi knihu, přečti ji a 

vrať zpět zde nebo na v jiné knihovničce na nádraží nebo dones jinou; 

3.2.4.3  projekt Plážová knihovna, který je realizován od června 2016, zajišťuje 

celoročně výpůjční službu „bez registrace a bez poplatků“ návštěvníkům koupaliště a sauny; 

princip fungování: vezmi knihu, přečti ji a vrať nebo dones jinou; regál s knihami a časopisy 

umístěný ve vestibulu koupaliště průběžně doplňujeme knihami vyřazenými z fondu 

knihovny, dary od čtenářů a knihami z projektu Čtenáři čtenářům;  

3.2.4.4  projekt Knihobudky je realizován průběžně od října 2016 a představuje 

umístění „skříněk na knihy“, tzv. knihobudek, v prostoru Kapucínské zahrady (jedna v dolní 

a jedna v horní části zahrady); jedná se o bezplatné půjčování a výměnu knih mezi veřejností 

na principu: půjč si knihu, přečti ji a vrať nebo vyměň za jinou, ideálně jednu dej a jednu si 

vezmi; knihobudky průběžně doplňujeme knihami vyřazenými z fondu knihovny, dary od 

čtenářů a knihami z projektu Čtenáři čtenářům;  

3.2.4.5  Knižní Valentýn (14. února) aneb Mezinárodní den darování knih – projekt na 

podporu vztahu dětí ke čtení. Knihovna již třetím rokem v době kolem 14. února pořádá 

sbírku knih na dobročinné účely - část darovaných knih jsme předali Dětskému domovu 

Žatec a část do dětského oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. Ostatní knihy byly prodány 

v dobročinném Knižním bazaru, jehož výtěžek byl určen na podporu aktivit knihovny pro 

veřejnost. 

3.2.4.6  Pohádková babička - pravidelná středeční odpoledne pro děti zaměřená na 

čtení dětem, realizuje se průběžně během celého roku; 

3.2.4.7  Konverzační klub v němčině - pravidelná středeční odpolední setkávání v 

Konverzačním klubu v němčině, kde mluví každý podle svých schopností a možností, 

vzájemně si poradí, bez lektora, realizuje se průběžně během celého roku; 

3.2.4.8  Tvořivé a tvůrčí dílny - tematicky zaměřené pro děti i dospělé; 

3.2.4.9  Léto s knihovnou - realizace projektu na využití volného prázdninového času 

pro děti i dospělé, určeno pro registrované i neregistrované uživatele knihovny, organizování 

akcí a výletů, hrazeno účastníky; 

dále pak spolupráce na akcích spolupořádaných s ostatními, zejména kulturními, institucemi 

města, např. Noc literatury, Knihovnicko muzejní noc v knihovně, Čtení ve věži v rámci Dne 

památek 
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4.  Výsledky kontrol 

 

4.1 Vnitřní kontroly v rámci organizace 

V organizaci je prováděna průběžně řídící finanční kontrola  v souladu s obsahem zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a 

Vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční 

kontrole, a v souladu s vnitřními předpisy a směrnicemi příspěvkové organizace k zajištění 

vnitřního kontrolního systému. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci tvořen výkonem 

řídící kontroly - jedná se o finanční kontrolu zajišťovanou odpovědnými zaměstnanci jako 

součást vnitřního řízení organizace. Je prováděna předběžně při přípravě operací před jejich 

schválením, průběžné při průběžném sledování uskutečněných operací až do jejich 

konečného vypořádání a následně při vyúčtování a následném prověření vybraných operací. 

Řídící kontrola je prováděna u příjmů a výdajů veřejných prostředků, při oběhu účetních 

dokladů, zajišťovány jsou i další činnost související s vnitřním kontrolním systémem v 

souladu se Směrnicí pro vnitřní kontrolní systém organizace. V roce 2017 probíhala řídící 

kontrola v rámci vnitřního kontrolního systému s výsledkem bez závad. 

 

4.2  Kontroly zřizovatelem 

V průběhu účetního období 2017 nebyly ze strany zřizovatele v organizaci provedeny žádné 

kontroly. 

 

4.3 Kontroly dalšími oprávněnými stranami 

4.3.1 plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, za dobu od 01.04.2014 do 28.02.2017; byla  

provedena kontrolním oddělením Okresní správy sociálního zabezpečení Louny dne 

16.3.2017 s výsledkem bez výhrad na základě protokolu č. 198/17/556.     

4.3.2 daňová kontrola zahájená podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, zaměřená na správnost hospodaření s prostředky státního 

rozpočtu republiky poskytnutých na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. 181/MK-S 

3091/2015 OULK ze dne 27.3.2015 na projekt „Obnova technického a programového 

vybavení knihovny“ ve výši 67000 Kč a č.j. 182/MK-S 3092/2015 OULK ze dne 27.3.2015 

na projekt „Přechod na formát MARC21 a SQL verzi knihovního systému Clavius a pořízení 

WWW katalogu Opac 2.0 Carmen“ ve výši 128 000 Kč; byla zahájena dne 12.9.2017 

Finančním úřadem pro Ústecký kraj, oddělením kontroly zvláštních činností III 

v Chomutově a s výsledkem kontrolního zjištění, že u použití finančních prostředků nebylo 

správcem daně zjištěno porušení rozpočtové kázně, byl daňový subjekt seznámen do 

protokolu č.j. 2398502/17/2500-31473-506173 dne 27.11.2017. 

 

 

V Žatci dne 23.3.2018 

 

Zpracovala:  Mgr. Radka Filková 

 

 

 
 


