




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem svobodného 

myšlení. Je přirozeným centrem komunit, bez nichž není demokracie možná. ... 

 

... Knihovny jsou budovány jako instituce jejichž prostřednictvím má společnost svobodný přístup k  

relevantním informacím a zdrojům, které pomáhají rozhodovat v přítomnosti o budoucnosti na 

základě znalostí z minulosti. Nástrojem demokracie je diskuze a knihovny slouží k tomu, aby tato 

diskuze vycházela z vědomostí a ze vzájemného respektu; jejich rolí je tuto diskuzi podněcovat, 

poskytovat pro ni prostor a kultivovat ji. Demokracie je proces, nikoliv stav, a knihovny jsou klíčovou 

součástí demokratických procesů, protože jsou pro každého a jsou nablízku. 

 

...Role knihoven jako demokratických institucí nabývá na důležitosti po vstupu do věku informačních 

technologií. V současnosti knihovny zpřístupňují nejen tradiční tištěné dokumenty, ale nabízí 

rozsáhlé množství kvalitních elektronických informačních zdrojů. Propojování tištěného a digitálního 

světa informací současnost vyžaduje, aby bylo umožněno univerzální šíření znalostí, což je 

podmínkou zachování svobody, předpokladů sociální rovnosti, východisek ekonomického úspěchu i 

intelektuálního a morálního uvědomění společnosti. Tomu může působení knihoven významně 

napomáhat."  

 

  Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2020-2027, s výhledem do roku 2030 

 

 

 

Základním posláním Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm je zabezpečení 

činností, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 

257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb 

(knihovní zákon) a návazných prováděcích předpisů, v zájmu obce, občanů a 

institucí, především v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, 

zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám. 

 

Rozsah a kvalita poskytování našich služeb však závisí na několika faktorech. Jsou 

jimi personální obsazení, dostatek finančních prostředků na provoz a rozvoj 

knihovny a samotné prostory knihovny.  

Ve sledovaném roce byly všechny finanční prostředky vynakládány tak, aby byly 

využity v maximální možné míře efektivně a hospodárně. 

 

Řídící a kontrolní činnost je vykonávána v každodenním provozu knihovny, 

kontroluje se plnění přidělených pracovních úkolů, povinností. Činnost knihovny je 

projednávána na pravidelných pracovních poradách. 



Za provoz jednotlivých oddělení jsou odpovědni pracovníci oddělení, kteří svá 

oddělení řídí samostatně, navrhují konkrétní opatření ke zlepšení stávajícího stavu 

a vše konzultují s ředitelem. 

 

Bohužel se neustále potýkáme s nedostatkem prostor v hlavní budově a bariérami 

v přístupu do všech oddělení. V současné době jsou to největší překážky pro práci 

knihovny. Instituce typu veřejné knihovny musí mít dostatečné prostory pro 

uložení knihovního fondu a ty musí být bezbariérově přístupné. Knihovna by měla 

disponovat podlahovou plochou pro uživatele cca 1000 m2, současný stav je cca 

400 m2. Nastává kalamitní stav, kdy paradoxně knihy, které nově nakoupíme, 

nemáme kam uložit.  

 

Knihovna sice disponuje depozitním skladištěm, ve kterém jsou uloženy méně 

využívané dokumenty. Vzhledem ke skutečnosti, že depozitní skladiště je umístěno 

v několik kilometrů vzdálené budově (pobočka Horní Paseky) jsou dokumenty 

dostupné čtenářům zpravidla do týdne. V současné době je v depozitním skladišti 

uloženo 4 908 dokumentů (beletrie pro dospělé 3 380, naučná pro dospělé 1 356, 

beletrie pro mládež 151, naučná pro mládež 21). 

V roce 2019 bylo z tohoto skladiště vyžádáno 495 dokumentů. 

  

Komunitní činnost, kterou knihovna ve městě vykonává, je důležitou a dnes již 

neoddělitelnou součástí práce knihovny. Bez této činnosti by pozice a povědomí o 

knihovně ve městě mezi občany, ale také v kontextu celé České republiky, byla o 

mnoho slabší. Je nadále nutné tuto roli komunitní instituce sehrávat, posilovat a 

komunitní aktivity podporovat a rozvíjet. To vše však při zachování vysoké úrovně 

poskytovaných standardních knihovnických služeb. 

 

Cílem práce knihovny a jejích pracovníků je spokojený, informovaný uživatel služeb 

knihovny nebo návštěvník knihovnou pořádaných akcí. 

 

Působnost knihovny přesahuje hranice města Rožnova pod Radhoštěm i do jiných 

obcí mikroregionu. Knihovna poskytuje odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 7 

knihovnám v menších obcích regionu. Jsou to knihovny v obcích  Hutisko Solanec, 

Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče a Střítež nad 

Bečvou. 



Knihovna má dvě pobočky, které jsou umístěny v okrajových městských částech - 

Horní Paseky, Hážovice. 

 

 

Stav knihovního fondu: 55 065 knihovních jednotek 

Přírůstek knihovního fondu: 2 550 knihovních jednotek 

Úbytek knihovního fondu: 2 797 knihovních jednotek,  

Počet odebíraných periodik: 122 

V rámci budování, profilace a aktualizace knihovního fondu průběžně pokračuje 

vyřazování rozbitých a zastaralých dokumentů, které jsou umístěny v depozitním 

skladišti na Horních Pasekách a také vyřazování v hlavní budově knihovny. 

 2019 2018 

Částka na nákup 

knihovního fondu hlavní 

budova + pobočky 

736 255 Kč 

Z toho (96 389 Kč 

periodika) 

a (56 453 Kč EIZ) 

772 355 Kč 

Z toho (99 546 Kč 

periodika) 

a (81 957 Kč EIZ) 

Přírůstek knihovního 

fondu 
2 550 kj 2 834 kj 

Úbytek knihovního fondu 2 797 kj 3 325 kj 

Počet odebíraných 

periodik 
122 121 

V výše uvedené tabulky vyplývá, že minimálně v posledních dvou letech převyšuje 

úbytek knihovního fondu jeho přírůstek. Snažíme se o optimalizaci velikosti fondu v 

kontextu již zmiňované nedostatečnosti stávajících prostor knihovny, tak aby byl 

fond kvalitní, aktualizovaný a čtenářům lépe dostupný.  

Při akvizici monografií převládá snaha o budování kvalitního a vyváženého fondu. 

Tzn. spektrum knihovního fondu musí zahrnovat nejen uživateli žádanou 

oddechovou a populární literaturu, ale také kvalitní beletrii a literaturu naučnou. 

Do fondu se také dokupují dokumenty, jež jsou opakovaně žádány uživateli 



knihovny prostřednictvím služby MVS z jiných knihoven, a v okamžiku vzniku 

požadavku je knihovna ve svém fondu nemá.  

Čtenáři mají možnost posílat své tipy na akvizici dokumentů do fondu knihovny 

prostřednictvím webového formuláře Tip na knihu, který je umístěn na webových 

stránkách knihovny. Čtenáři pak mají možnost sledovat, jakým způsobem se 

knihovna k tipu na knihu postavila (status: nakoupíme/již ve 

fondu/sháníme/nenakoupíme).   

Kontinuálně pokračuje budování knihovního fondu zvukových dokumentů pro 

zrakově postižené - fondu zvukových knih. Tradičně byla akvizice těchto 

dokumentů podpořena Ministerstvem kultury ČR v programu Knihovna 21. století. 

Od roku 2014 mají slabozrací uživatelé prostřednictvím knihovny umožněn vstup 

do online knihovny zvukových knih Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana. 

V rámci této online knihovny je dostupných 6 305 zvukových knih. 

Při akvizici fondu hudebního oddělení je kladen důraz na rozmanitost a hlavně 

koncepčnost při výběru dokumentů. Jsou převážně vybírány dokumenty, které jsou 

v běžné obchodní síti spíše nedostupné.  

Struktura přírůstku 2019 

Struktura přírůstku v knihovních jednotkách 



 

Druh dokumentu Počet kj. 

Dospělí beletrie 1061 kj. 

Dospělí naučná 

literatura 

404 kj. 

Mládež beletrie 627 kj. 

Mládež naučná literatura 151 kj. 

Audioknihy 194 kj. 

Slabozrací 

(zvukové knihy) 

62 kj. 

Hudební 33 kj. 

Kartografické 

dokumenty 

10 kj. 

Celkem 2 550 kj. 

 

Dostupnost služeb pro obyvatele Rožnova pod Radhoštěm zajišťuje Městská 

knihovna Rožnov pod Radhoštěm v hlavní budově na Bezručově ulici s 

profesionálními pracovníky a na 2 pobočkách s neprofesionálními pracovníky. 

o Členění knihovny  

 Hlavní budova a pobočky knihovny: 

 Bezručova ulice: 



 Půjčovny (Dětské oddělení, Oddělení pro 

dospělé, sklad) 

 Čítárna a studovna  

 Oddělení zpracování knižního fondu 

 Středisková knihovna 

 Program knihovny, propagace, vzdělávání 

 Ekonomické oddělení 

 Ředitel 

 Ostravská ulice (Horní Paseky): 

 Pobočka knihovny – půjčovna 

 Depozitní sklad knižního fondu 

 Hážovice: 

 Pobočka knihovny 

 

 Půjčovny – oddělení pro dětské a dospělé čtenáře 

o Centrální výpůjční pult je společný pro obě čtenářská oddělení (dětské i 

dospělé), která jsou situována v přízemí hlavní budovy. Je zde umístěna 

centrální evidence čtenářů, meziknihovní výpůjční služba (MVS), 

odesílání upomínek, rezervace knih, půjčování deskových a 

společenských her.  

o V roce 2019 bylo realizováno 253 výpůjček dokumentů z jiných 

knihoven prostřednictvím služby MVS, také bylo realizováno 257 

výpůjček jiným knihovnám.  

o V centrální hale jsou z fondu vyčleněny oddíly těchto dokumentů 

(pro lepší orientaci čtenářů) – detektivky, thrillery, sci-fi a fantasy, 

komiksy, nové knihy, romantické romány pro ženy. 

o Fond deskových a společenských her čítá 308 her, které jsou 

dostupné k absenčnímu půjčování. 



o Oddělení pro dospělé čtenáře má rozdělený fond naučné literatury a 

beletrie. Zvlášť jsou pak vyčleněny poezie a drama. Je zde umístněn 1 

OPAC katalog.  

o Stálou bolestí oddělení pro dospělé čtenáře zůstává 

nedostatečnost prostor. Proto přes veškerou snahu o příjemné 

prostředí, zůstává dojem z tohoto oddělení spíše jako skladiště 

knih, labyrintu. 

o Knihy jsou umístěny prakticky všude – v chodbičkách u WC, na 

regálech (mimo úložný prostor regálů), kde hrozí, že uživatelům 

knihovny spadnou na hlavu. Jsme si však vědomi toho, že ve chvíli, 

kdy knihy přesuneme do depozitního skladiště (v budově MŠ Horní 

Paseky), využitelnost takovýchto dokumentů se rapidně sníží. 

o V oddělení pro dětské čtenáře je fond rozdělen na fond naučné literatury 

pro mládež a beletrii. V jejich rámci je potom členěn dle věku (červená, 

zelená, modrá). Z fondu jsou zvlášť vyčleněny (pro lepší orientaci) 

komiksy, leporela pro nejmenší čtenáře, cizojazyčná literatura, časopisy, 

poezie a regionální literatura pro děti. 

o Oddělení pro dětské čtenáře plní výchovnou a metodickou roli 

v oblasti dětského čtenářství. Ve spolupráci se základními školami 

a družinami jsou zde pravidelně připravovány besedy, knihovnické 

lekce, vědomostní a literární soutěže. 

o V oddělení pro dětské čtenáře jsou umístěny 4 PC pro 

bezbariérový  přístup dětí i veřejnosti k internetu. 

o Celé oddělení Půjčovny je pokryto signálem Wi-Fi pro přístup uživatelů 

k Internetu na vlastních mobilních zařízeních. 

o V přístupové chodbě k WC je umístěn příruční sklad knih (beletrie - 1456 

kj.  + naučná - 880 kj. + 249 beletrie a naučná pro mládež   )   

 

 

o Čítárna a studovna, BIS 



o Studovna je místem, kde jsou uživatelům knihovny k dispozici 

dokumenty encyklopedického charakteru k prezenčnímu studiu (po 

dohodě a za podmínek stanovených dodatkem knihovního řádu, si lze 

knihu ze studovny zapůjčit také absenčně), jsou zde umístěny 4 PC 

stanice pro přístup veřejnosti k internetu, případně ke knihovnou 

zpřístupňovaným EIZ (elektronické informační zdroje).  

o Zvlášť je vyčleněn fond dokumentů vztahující se k regionu Rožnova a 

okolí, čítá 624 dokumentů. Je určen pouze k prezenčnímu půjčování. 

o Ve studovně je umístěn fond cizojazyčné a bilingvní literatury, k dispozici 

k absenčnímu půjčování 

o V čítárně jsou k dispozici uživatelům periodika k prezenčnímu (pouze 

poslední aktuální čísla) či absenčnímu půjčování. Uživatelé mají na výběr 

ze 122 knihovnou odebíraných periodik.   

o Fond zvukových knih na CD či audiokazetách je rozdělen na fond určený 

pouze pro zrakově hendikepované uživatele 1 242 dokumentů a fond 

dostupný všem uživatelům bez rozdílu 2 056 dokumentů. 

o Fond hudebních CD je zaměřen na hudbu nejrůznějších žánrů, profilován 

je v co nejširším záběru. Čítá 1 218 dokumentů. 

o Čítárna je nositelem speciálních informačních služeb, je zde možno získat 

informace o platné legislativě (výstupy z elektronické databáze ASPI), 

získat informace z archivu periodik (databáze Tamtam) či nechat si 

zpracovat rešerše na dané téma. 

o Barevný kopírovací stroj – kopírování pro veřejnost navíc určen pro tisk 

ze všech PC stanic (služebních i pro veřejnost) 

o 2 tablety k prezenční výpůjčce pro přístup k internetu (Yoga 2) – zvyšuje 

se atraktivita čítárny také pro mládež. 

o 3 čtečky e-knih (Amazon Kindle 4, Pocket Book 611) - možnost absenční 

výpůjčky 

o Návštěvníkům knihovny je v tomto oddělení přístupný automat, ve 

kterém si mohou připravit kávu nebo čaj (dle vlastního výběru). 



o Moje ID - v Čítárně a studovně umístěno validační místo pro službu Moje 

ID. (služba, která umožňuje uživatelům centrálně spravovat svou 

internetovou identitu.) 

o Semínkovna - čítárna je místem, kde zahradníci mohou mezi sebou 

bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v 

„Bio“ kvalitě, tedy nemořené a  z chemicky neošetřovaných rostlin. 

o Oddělení zpracování fondu  

o Oddělením zpracování fondů (ODZF) jsou průběžně zpracovávány 

přírůstky dokumentů do fondu knihovny, úbytky fondu, zajišťuje správu 

přírůstkových a úbytkových seznamů, výstupů z revizí fondů… 

o spravuje záznamy v knihovnickém databázovém programu, dohlíží na 

jejich správnost, kontinuálnost a vzájemnou provázanost. 

o spravuje lokální záznamy jmenných autorit v konfrontaci s Národní bází 

autorit ČR. 

 Středisková knihovna 

o Činnost zahrnuje metodickou pomoc knihovnám na malých obcích 

Hutisko Solanec, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská 

Bystřice, Vidče, Střítež nad Bečvou. Dále pak do činnosti spadá vedení 2 

poboček na území Rožnova pod Radhoštěm – Hážovice a Horní Paseky.  

o Náplní činnosti je: 

 konzultační činnost, besedy na školách, akvizice literatury. 

 pomoc při zavádění výpočetní techniky do knihoven (automatizace 

knihovnických činností, pomoc při zpracování projektů), řešení 

nastalých nestandardních situací 

 cirkulace výměnných knihovních souborů mezi jednotlivými 

knihovnami 

 metodická a odborná pomoc ve všech oblastech knihovnické 

práce 

 pomoc při organizování kulturních akcí 

 rozbory, hodnocení, statistika činnosti knihoven 



 pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů 

o Tato činnost je financována z krajské dotace na základě smlouvy 

uzavřené s pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí. Tou je 

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. 

 Program knihovny, propagace, vzdělávání 

o Náplní činnosti je koordinace a zajištění komunitních aktivit knihovny, 

doplňkového kulturního a vzdělávacího programu knihovny, vyhledávání 

možností jejich financování z jiných zdrojů, propagace činnosti knihovny 

na  veřejnost a v tištěných i online médiích.  

 Zaměřuje se na spolupráci s ostatními subjekty v rámci města, 

regionu a ČR. 

 Podílí se na tvorbě koncepce, realizaci a naplňování strategie 

Informačního vzdělávání uživatelů v knihovně 

 

 Vyhledává a oslovuje možné donory knihovny, pracuje na poli 

fundraisingu. 

 Ve spolupráci s vedením knihovny se zaměřuje na realizaci 

projektů komunitního a kulturního charakteru 

 Ve spolupráci s vedením hledá a mapuje možnosti aktivit, kterými 

se knihovna bude zabývat v budoucnu. 

 Připravuje a rediguje knihovnický zpravodaj  

 

 Ekonomické oddělení 

o Zabezpečuje veškerou ekonomickou a účetní (vyjma mzdové) agendu 

knihovny. 

o Sestavuje (na základě podkladů jednotlivých oddělení) rozpočet 

organizace a sleduje jeho průběžné čerpání.  

o Vedení pokladny 

 Ředitel  

o Koordinuje a řídí činnosti jednotlivých oddělení a knihovny jako celku. 



o Statutární zástupce knihovny 

 

 Používaný knihovnický software Verbis 1.3  

o Uživatelé mají dostupný www OPAC na stránkách knihovny (www.knir.cz) 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu, který umožňuje rezervaci, prolongaci 

vypůjčených dokumentů samotnými čtenáři. Oznámení o rezervacích je 

odesíláno automaticky a okamžitě (ve chvíli dostupnosti dokumentu) 

prostřednictvím SMS brány, je zde také možnost touto branou zasílat 

čtenářům SMS přímo z programu Verbis 

o Od října 2016 obsahují záznamy dokumentů v on-line katalogu citaci dle 

normy ČSN/ISO 690 : 2011 (propojení se službou citace.com) 

o Odesílání tzv. předupomínek tj. odesílání informačního emailu o blížícím 

se konci výpůjční doby.  

o V budově knihovny na Bezručově ulici jsou k dispozici 1 OPAC katalog       

(dospělé oddělení).  

o Výpůjční systém v hlavní budově na Bezručově ulici je 100 % 

automatizován.  

o Pobočka Horní Paseky je připravena ke spuštění automatizovaného 

výpůjčního protokolu od ledna 2020 

o Pobočka Hážovice nemá výpůjční proces automatizován.  

 

 Elektronické informační zdroje: 

 Uživatelům jsou dostupné databáze ASPI (zákony), TAMTAM (dtb. periodik s 

archivem do roku 1996) s možností samostatného vyhledávání 

 Internet 

o Připojení: optika (4M Rožnov)  

o Rychlost 20 Mbit/s  



o Budova Bezručova - možnost veřejného přístupu k Internetu z 9 stanic 

pro uživatele knihovny přístupných bezplatně, možnost tisku (čb/barva) 

do velikosti A3+. 

o Wi-Fi připojení – možnost připojit se s vlastním PC, tabletem či mobilem 

k Internetu, nejenom v budově knihovny, ale také v bezprostředním  

okolí knihovny (zahrada).  

o Pobočka Horní Paseky – možnost veřejného přístupu k Internetu, Wi-Fi – 

1 PC stanice (možnost čb tisku).  

 

 

 2019 2018 2017 

Obyvatel města / do 15 let 16 760 / 2 217 16 784 / 2 217 16 820/2 218 

Registrovaní uživatelé 3 216 3 247 3 440 

z toho registrovaní uživatelé do 15 let 954 951 1 018 

Návštěvníci knihovny 167 282 145 256 137 411 

Fyzické návštěvy celkem 79 136 67 314 67 921 

V tom Návštěvníci půjčoven 46 595 47 580 50 987 

Návštěvníci využívající internet 22 831 8 784 4 688 

Návštěvníci vzdělávacích a 

kulturních akcí 

9710 10 950 12 246 

Návštěvníci online služeb 88 146 77 942 69 490 

Výpůjčky celkem 210 479 215 211 236 983 

V tom Naučná lit. dospělým 30 540 31 434 36 345 

Krásná lit. dospělým 104 991 107 864 119 101 

Naučná lit. dětem 3 114 3 279 3 734 

Krásná lit. dětem 20 209 19 140 22 876 

Periodika 40 907 41 949 43 398 



Zvukové dokumenty 9 785 10 577 11 238 

Prolongace 123 669 128 531 145 692 

MVS (meziknihovní výpůjční služba) jiným 

knihovnám 

257 236 198 

MVS od jiných knihoven 253 267 338 

Kulturní akce pro veřejnost 217 238 231 

Vzdělávací akce pro veřejnost 96 149 134 

Počet návštěv www stánky 33 898 34 198 37 997 

Počet vstupů do elektronického katalogu 

z knihovny 

10 145 322 

Počet vstupů do elektronického katalogu 

z prostoru mimo knihovnu 

77 830 68 827 60 589 

Počet vstupů do elektronického 

výpůjčního protokolu z knihovny 

0 875 65 

Počet vstupů do elektronického 

výpůjčního protokolu z prostoru mimo 

knihovnu  

10 316 9 115 8 901 

 

 V celkovém počtu registrovaných čtenářů zaznamenáváme oproti minulému 

roku úbytek o 31 registrovaných čtenářů, v počtu registrovaných dětí do 15 

let zaznamenáváme meziroční nárůst o 3 registrované čtenáře.  

 Od září 2018 se daří věrně statisticky podchycovat uživatele WiFi přístupu 

na internet. Tím je způsoben meziroční nárůst počtu návštěvníků využívající 

internet v knihovně oproti roku 2019  o 14 047 se opírá o údaje získávané z 

routerů pro WiFi přístup, zrcadlí se zde daleko větší dostupnost 

bezdrátových technologií mezi uživateli napříč věkovým spektrem. 

 Ve výpůjčkách dokumentů sledujeme pokles ve všech sledovaných 

ukazatelích (vyjma beletrie pro mládež). Vzhledem k dlouhodobému 

pozvolnému poklesu vyvozuji, že se jedná o celospolečenský jev, kdy 

uživatelé knihoven si na jednu návštěvu knihovny půjčí méně knih než v 

minulosti. Lidé tráví méně času četbou klasických dokumentů v kodexové 

podobě a část času vyhrazeného četbě, převzala digitální média. V  

 Pokračuje naplňování koncepce Informačního vzdělávání uživatelů (IVU), 

počet vzdělávacích akcí klesl o 53, příčinu je nutné spatřovat v redukci 



počtu nabízených besed školám a také změně na pozici pracovníka pro 

program knihovny, propagaci a vzdělávání. Tato pozice byla opět obsazena 

až od 2.5.2019. 

 V průběhu let se vyprofilovaly okruhy témat, ke kterým se knihovna aktivně 

připojuje při tvorbě kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost v 

Rožnově. 

 Okruhy témat besed pro dospělé: literatura, filozofie, psychologie, zajímavé 

osobnosti města a regionu, místní historie, orální historie, občanská 

společnost.  

 Tradičním náplní činnosti jsou literárně-naučné besedy pro mateřské, 

základní a střední školy.  

 Výstavy na chodbách a v podkroví městské knihovny se zaměřují na 

prezentaci projektů místních škol, občanských sdružení, prezentaci aktivit 

knihovny, prezentaci výtvarníků a fotografů ať už amatérských tak 

profesionálů. Zpravidla bývají instalovány na období 2 měsíců. 

 Pokračuje akvizice společenských a deskových her k zapůjčení.  

 od roku 2017 funguje pod správou knihovny Knihobudka, která je umístěna 

na Masarykově náměstí. Byla adaptována z vysloužilé telefonní budky, je 

opatřena novým nátěrem, uvnitř instalována police na uložení knih. Občané 

města tak mohou "recyklovat" fondy svých domácích knihoven a zároveň 

mohou knihy vyřazované z fondu knihovny dostat "druhou šanci" i u lidí, 

kteří knihovnu nenavštěvují. V průběhu roku 2019 neklesá oblíbenost 

Knihobudky, potvrzuje se dobrá volba strategického umístění na náměstí. 

Knihovna plní roli "čističe" fondů Knihobudky, ne vždy totiž knihy, které 

občané do Knihobudky umisťují, jsou vhodné pro "druhou šanci". Spíše je 

odvážíme do sběrného dvora tak, aby Knihobudka plnila svou roli správně. 

 

 Tradiční literární soutěž O poklad strýca Juráša, které měla motto Já jsem 

tvůj člověk. Soutěže se v městském kole zúčastnilo 124 žáků rožnovských 

škol a také ze ZŠ ve Vidči. Autoři oceněných děl následně postoupili do 

okresního, ti nejúspěšnější do krajského kola soutěže. Knihovna vítězné 

práce uveřejnila v online sborníku na webových stránkách knihovny (viz. 

http://puvodni.knir.cz/z-tisku/archiv-clanku/o-poklad-stryca-jurasa-2018-

19-tiskova-zprava/) 

 



 Bezesporu největší (počtem účastníků) a již tradiční akcí, kterou městská 

knihovna v roce 2019 pořádala, byl 24. ročník Podzimního putování s 

broučky Valašským královstvím – ve spolupráci s Valašským muzeem v 

přírodě a ZUŠ.  Lampiónového průvodu se zúčastnilo odhadem cca 2000 

účastníků. V programu, který se odehrává po skončení průvodu ve 

Valašském muzeu, účinkovali cimbálová muzika Maryjánek ze ZUŠ, Divadlo 

MALÉhRY, Divadlo v batohu a Histerky. Program byl tradičně koncipován 

jako připomenutí příběhu knihy Jana Karafiáta – Broučci.  

 

 Večerníčky na kamenech – zaměření akce na děti předškolního věku a jejich 

rodiče, respektive prarodiče, v roce 2019 jsme „večerníčky“ opět neuzavírali 

do jednoho tématu. Po pět dní v prvním červnovém týdnu ve spolupráci s 

různými divadly se nám podařilo 3 krát za knihovnu (a 2 krát do zahradního 

altánu Brasserie Avion kvůli dešti) přilákat denně odhadem více než 200 dětí 

a rodičů, kterým knihovníci četli pohádky, a divadla hrála dětská divadelní 

představení. V rámci Večerníčků 2019 se na kamenech  za knihovnou 

představily tyto divadelní soubory: Buchty a loutky (Norská pohádka), 

Kohútek (Hračičky pejska a kočičky), Divadlo Tondy Nejedlého (Kvak a 

Žbluňk), Divadlo Scéna (představení Dobrodružství na ostrově Čičidžuma) a 

Divadlo Víti Marčíka (s pohádkou Šípková Růženka). 

 

 Město v mé paměti – pokračuje projekt Město v mé paměti.  

 

o Seniorský tým aktivních seniorů se schází v podkroví knihovny 1 x 

měsíčně 

 

o edice Milé tisky (od roku 2011) 

 19. svazek – Historie domu na ulici Bayerova 120 - Martin 

Kramoliš vypráví historii svého rodného domu 

 20. svazek – Zelené roky 1  – vzpomínka na léta vojny v podání 

Františka Drápaly, Svatopluka Bajera, Pavla Hona a Richarda 

Sobotky 

 21. svazek - Zelené roky 2 - vzpomínka na léta vojny  v podání 

vzpomínka na léta vojny v podání Viléma Nekuži, Ivana Bajera a 

Jana Surého. 

  

o Dílčí aktivitou jsou pravidelná setkání (10 x ročně) spojená s hlasitým 

předčítáním v Domově pro seniory v Rožnově pod názvem Čtení sluší 

každému - jsou zde prezentovány výstupy - publikace ediční řady Milé 

tisky, vlastní tvorba (povídky), popřípadě starší regionální literatura v 

pořadech s názvem Něco pozapomenutého. 

 



o Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly 

tradičně  prezentace jednotlivých průvodců pamětí města vydaných v 

rámci projektu před veřejností. 

o Pamětihodná místa Rožnova – nová hledačka představující zábavnou 

formou historická místa, domy a také důležité události města - 

prostřednictvím kamenů paměti. 

  

 Noc literatury – knihovna se popáté připojila k této celorepublikové akci 

realizované ve spolupráci s Českými centry – hlasité čtení z děl současné 

evropské literatury na zajímavých místech ve městě – v roce 2019 byla 

jednotící nití spojení čtecích míst s kulturou. Četlo se: v bývalém T-klubu 

(poslední kulturní akce v budově před její rekonstrukcí na nízkoprahové 

centrum pro mládež), v budově "starého Klubu" (bývalý kulturní dům Tesly) 

a v kavárně klubu Vrátnice (četli: Mgr. Jan Chytil, pedagog dramatického 

oboru ZUŠ, emeritní ředitelka městské knihovny Jarmila Mikulášková a 

Daniel Stibor).  

 

 Přes barokní Hranice do Hranické propasti - z cyklu Po pašeráckých 

stezkách - výprava knihovníků, seniorů a zájemců z řad veřejnosti za 

poznáváním literárních, architektonických a přírodních zajímavostí města 

Heranice. Zasvěceným průvodcem byl historik, spisovatel a publicista Jiří J. 

K. Nebeský. 

 

 LiStOVáNí - projekt herce Lukáše Hejlíka, který přináší netradiční formou 

současnou českou i světovou literaturu - v roce 2019 proběhla tato 

představení - Legenda Z + H (k výročí 100 narozenin M. Zikmunda), Český 

ráj (autor Jaroslav Rudiš) a Losos v kaluži (s osobní účastí autorky Markéty 

Lukáškové). 

 

 Bookstart - knihovna pokračovala v celostátním projektu na podporu 

čtenářství nejmenších dětí a čtenářství v rodinách. 3 x ročně se ve 

spolupráci s městským úřadem účastnila vítání občánků, kde byly mladým 

rodinám s dětmi předávány tzv. startovací  balíčky, které obsahovaly 

bezplatnou registraci do knihovny, knihu, brožuru s doporučenou četbou 

pro nejmenší a jiné drobnosti... 

 

 V návaznosti na Bookstart se rozběhlo pravidelné setkávání rodičů, kteří 

jsou s dětmi na rodičovské dovolené  s cíleným programem pro tuto cílovou 

skupinu - vznikl tak klub pod názvem Pidiknir, v průběhu roku bylo 

realizováno 8 setkání. 

 



 pravidelně v pondělí či ve středu (dle přímé dohody) se konají v podkroví 

knihovny hravá odpoledne pro děti navštěvující školní družiny rožnovských 

škol 

 

 Pasování prvňáčků -řadu let knihovna pasuje žáky prvních tříd (po souhlase 

rodičů) na čtenáře knihovny. Děti obdrží knihu (kterou získá knihovna 

zdarma díky projektu Knížka pro prvňáčka) a odznak (placku) s logem 

dětského oddělení knihovny - v roce 2019 bylo pasováno 162 prvňáčků a 

tematicky bylo ztvárněno do pohádky Ferda Mravenec a Brouk Pytlík 

opravují rádio.  

 

 Noc s Andersenem (NSA) – knihovna se tradičně připojila k mezinárodní akci 

na podporu dětského čtenářství – byla tematicky nazvána "Andersen známý, 

neznámý". 

  

 Knihohrátky – zábavné sobotní dopoledne pro děti a rodiče uspořádané 

v rámci celorepublikové akce Den pro dětskou knihu, součástí programu 

bylo také vyhlášení výsledků celoroční dětské čtenářské soutěže Lovci perel 

– Perlorodky  

 

 Pokračuje Virtuální univerzita 3. věku (VU3) – v roce 2019 byly realizovány 

dva semestry – Klenoty barokního sochařství v českých zemích a Umění 

rané renesance. Kurzy jsou realizovány ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze.  

 

 Proběhla řada literárních besed s autory knih: historik a iberoamerikanista 

Lukáš Perutka, knihovnice a spisovatelka Ludmila Křivancová, ředitel 

městské policie Aleš Pilař,  historik Radek Hasalík, spisovatelé Jiří Dědeček a 

Tereza Brdečková,  rozhlasová redaktorka Michaela Vetešková, slamer Jiří 

Juráň, spisovatel a básník Petr Stančík, překladatel a pedagog Petr Kopecký 

a další. 

 

 Knihovna také pořádala tradičně několik besed s tématikou alternativního 

životního stylu, zdraví, cestování, ale i jiných témat - cyklus 3 přednášek 

Tradiční čínská medicína s Marianem Volanským,  představení léčebné 

metody The Journey, beseda s Ondřejem Landou Vnitřní aspekty 

soběstačnosti, cestovatelská beseda s Jiřím Fišarem Trek okolo Anapurny,   

výjimečně koncert německého klavíristy Clemense Poetzche a jiné. 

 

 Výstavy v podkroví a na chodbách knihovny jsou instalovány zpravidla na 

období 2 měsíců. V roce 2019 proběhly tyto výstavy: The Tap Tap NAČERNO 



- (kreslené vtipy o lidech s hendikepem), České vědkyně a jejich přínosy 

nejen české vědě (komiksová výstava připravená Akademií věd ČR), Lenka 

Jasanská - Dětem (výstava ilustrací české grafičky a ilustrátorky), Ze třetí 

řady poosmé (výstava divadelních fotografií RNDr. Pavla Hona), Život v 

Kyrgyzstánu (fotografie Josefa Bosáka), Jitka Skočková - Malby (obrazy 

meziříčské výtvarnice a pedagožky). 

  

 Loutková divadelní představení  - spolupráce s divadélkem Rolo (Rožnovští 

loutkáři) – bylo odehráno 20 sobotních loutkových představení pro 

nejmenší diváky – hraje se v podkroví knihovny, či v sobotním dopoledni 

méně využívané studovně. 

  

 ve spolupráce s Fujaré z.s. a Valašským muzeem  připravila knihovna 

výstavu v ulicích města k 30. výročí 17.listopadu 1989, která mapuje 

události roku 1989 v Rožnově. Vernisáž výstavy proběhla formou 

happeningu s názvem Přines transparent za účasti cca 300 účastníků. 

Formou komentované procházky měli účastníci možnost se seznámit se 

všemi 11 panely, na závěr proběhlo promítání záznamu z generální stávky v 

klubu Vrátnice. Zároveň byly instalovány na Trafačce u vstupu do 

městského parku v období prosinec 2019-leden 2020 reprodukce kreseb 

J.F.Kováře, které vytvořil v roce 1989. Tato výstava na Trafačce byla první 

oficiální výstavou na opraveném objektu. Do budoucna pak budou výstavy 

pořádány pod hlavičkou T-Ka. Virtuální verze výstavy k událostem 

17.listopadu 1989 je umístěna na adrese http://roznov89.knir.cz/ 

  

 Týdny pro duševní zdraví – tradiční akce pořádaná ve spolupráci s Iskérkou 

o.p.s. - cyklus besed zaměřených na téma duševního onemocnění a rad jak 

si ve složité životní situaci pomoci, doprovázeno s výstavou fotografií 

rožnovského fotografa Josefa Bosáka pod názvem Život v Kyrgyzstánu 

 

Při organizování kulturní a vzdělávací činnosti knihovna není solitérem. Při této 

činnosti spolupracuje s řadou organizací, spolků a sdružení. Nejdůležitějšími 

partnery jsou: rožnovské základní a střední školy, Základní umělecká škola, 

Valašské muzeum v přírode, Fujaré z.s., Iskérka o.p.s., Město Rožnov, SVČ 

Rožnov, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, T-klub kulturní agentura, Domov 

pro seniory a řada dalších. K tomu všemu je potřeba přičíst mnoho 

individuálních spolupracovníků, bez kterých by aktivity knihovny nebyly takové, 

jakými jsou. 



 

Všem spolupracovníkům, ať už individuálním či institucionálním, patří vyslovení 

velkého poděkování. 

 

  KRAMOLIŠ, Martin. Historie domu na ulici Bayerova. Rožnov pod 

Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2019. Milé tisky, 

svazek č. 19. ISBN 978-80-87334-38-6. 

 

 Drápala, František et al. Zelené roky: jaké to bylo na vojně... Rožnov pod 

Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková 

organizace, [2019]. 2 svazky (51; 47 stran). Milé tisky; 20, 21. ISBN 978-

80-87334-39-3. 

 

 

 v březnu 2019 byla knihovnice Bc. Renata Vinklerová oceněna titulem 

Nejlepší knihovnice okresu Vsetín za rok 2018. 

 

 pro léta 2018-2020 byl ředitel knihovny Bc. Pavel Zajíc jmenován členem 

odborné komise Ministerstva kultury ČR, která posuzuje nominace a 

následně uděluje ocenění MK ČR v soutěži Knihovna roku, kategorie 

základní knihovna. Toto ocenění uděluje každoročně ministr kultury 

nejlepším knihovnám v ČR a je pro řadu knihoven (s počtem obyvatel do 

5000) nejvyšším dosažitelným oceněním za jejich činnost. 

 

 hlasováním komise pak byl zvolen jejím předsedou 

 

 v květnu 2019 byl ředitel knihovny zvolen do výkonného výboru oborové 

organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 

 

 Důvěra, která byla řediteli projevena ministerstvem, členy komise i členskou 

 základnou oborové organizace svědčí o vědomí jeho profesních kvalit na 

 národní úrovni. 

 

 
 

 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm v roce 2019 zaměstnávala 16 

fyzických zaměstnanců (15 na HDP, 2 na DPČ), přepočtený stav na plně 

zaměstnané činil 11,99 



 

 Pokračuje snaha knihovny nezůstávat na periferii „knihovnického dění - 

začleňovat do činnosti knihovny aktuální trendy  

 

 Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o platné 

legislativě vztahující se knihovnictví, účetnictví, příspěvkovým organizacím 

měst atd. 

 

 K 2. 5.2019 nastoupila nová pracovnice na pozici lektor/PR/koordinátor 

programu knihovny. Toto místo bylo od 1.11. 2018 neobsazeno (po volbách 

do místních zastupitelstev byla pracovnice Mgr. Srovnalová, která na pozici 

pracovala doposud, zvolena do obecního zastupitelstva jako uvolněný 

místostarosta obce Prostřední Bečva) 

 

 Výběr školení, kterých se zaměstnanci knihovny účastnili: 

 

 

Název školení Místo Počet pracovníků MěK 

Verbis 2.0 (knihovnický software) Zlín 2 pracovníci 

Zákoník práce a katalog prací Jihlava 1 pracovník 

Sociální inovace v knihovnách  Brno 1 pracovník 

Daňové přiznání 2018 Olomouc 1 pracovník 

Úskalí komunikace a konfliktů mezi 

lidmi 
Rožnov 1 pracovník 

Elektronické služby knihoven Zlín 3 pracovníci 

Akviziční portál Olomouc 2 pracovníci 

Digitalizace v knihovnách  webinář 2 pracovníci 

Architektura knihoven  Praha 1 pracovník 

Jak využít Youtube v knihovnách Olomouc 2 pracovníci 

GDPR  Rožnov 10 pracovníků 

Komunikační strategie knihoven Bratislava 1 pracovník 

Kybernetická bezpečnost Olomouc 1 pracovník 

Knihovny a jejich poslání Zlín 1 pracovník 

Regionální funkce knihoven Pardubice 2 pracovníci 

Současná literatura pro děti Přerov 2 pracovníci 

Seminář paměťových institucí Rožnov 1 pracovník 



 
 

 

Číst se dá i ušima 2019 (Přístup do digitální knihovny KTN a nákup knihovního fondu pro 

nevidomé a slabozraké)  

 Dotace (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století)   10.000,- 

 Spoluúčast knihovny         35.710,- 

 

Zpřístupnění mediální databáze TAM TAM (Přístup do archivu periodik až do roku 1996) 

 Začlenění do konsorcia knihoven s placeným přístupem   26.620,- 

 Spoluúčast knihovny        13.310,- 

 

      Večerníčky na kamenech 2019 

 Dotace (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století)   20.000,- 

 Spoluúčast knihovny        42.155,- 

 

Podzimní putování s Broučky 2019 

 Dotace (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století)   10.000,- 

 Spoluúčast knihovny         21.271,- 

       

      Harmonizace dtb. autorit MěK Rožnov 6. 

 Dotace (Ministerstvo kultury, program VISK 9/A)    27.000,- 

 Spoluúčast knihovny        12.000,- 

 

      Automatizace pobočky Horní Paseky 

 Dotace (Ministerstvo kultury, program VISK 3)     20.000,- 

 Spoluúčast knihovny        8.992,- 

 

  Knihy z českých vydavatelství do knihoven  

 Dotace – knihy v ceně (Projekt Česká knihovna)    7.414,- 

 

 

Celková výše získaných finančních prostředků     120.761,- 

Celková výše spoluúčasti knihovny       133.438,- 

 

 

 

 2 x wi-fi router – zlepšení pokrytí wi-fi signálem v budově na Bezručově ulici 

 1 x notebook - dětské oddělení (pro IVU lekce a besedy) - výměna morálně 

zastaralé stanice  

 PC stanice - Horní Paseky - stanice pro automatizovaný výpůjční proces 

půjčování  

 koberec - pro setkávání v rámci cyklů Pidiknir pro rodiče s dětmi 

 koberec pobočka Horní Paseky - zútulnění interiéru pobočky 

 mobilní hrabadla na leporela a knihy větších formátů - dětské oddělení a 

pobočka Horní Paseky 

 projekční stativové plátno - výměna stávajícího opotřebovaného plátna 



 skartovací stroj - pro skartaci dokumentů s osobními údaji u čtenářů 

(půjčovna) 

 skládací židle - pro využití při exteriérových besedách u knihovny (podkroví) 

 malování zdí ve vstupní hale a centrální chodbě knihovny 

 úprava stolu na sedací lavici v dětském oddělení  - změna využití a dispozice 

stávajícího nábytku 

 

 

 

V listopadu 2016 proběhla otevřená architektonická soutěž na přístavbu budovy 

knihovny na Bezručově ulici. V soutěži zvítězil návrh architektonického studia 

Čtyřstěn - Ing. arch. Karla Kubzy a Ing. arch. Milana Joji. Všechny soutěžní návrhy, 

které byly do soutěže přihlášeny byly prezentované na výstavě na chodbách a v 

podkroví knihovny. 

Katalog architektonické soutěže je dostupný online na 

http://knir.cz/files/publikace/Katalog%20pristavba%20web.pdf 

 

 V průběhu roku 2017 byla podepsána smlouva o dílo, která zavazuje studio 

Čtyřstěn k dopracování projektu . 

 Začátkem srpna 2017 byla odevzdána městu Rožnov dopracovaná studie na 

základě připomínek a potřeb knihovny, zřizovatele a členů výrobního výboru 

 v prosinci 2017 byla odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí. V 

případě hladkého průběhu územního řízení by územní rozhodnutí mohlo 

nabýt právní moci na konci února 2018 

 

V lednu 2018 byly provedeny sondy do zdí, podlahových a stropních konstrukcí 

stávajícího objektu, které prověřily zdravotní stav stávajícího objektu, potvrdily 

přítomnost spór dřevokazné houby v některých konstrukcích, avšak ve stádiu, 

které lze považovat za konzervované. 

 

 
         upravený návrh ing. arch. Karla Kubzy a ing. arch. Milana Joji 



V průběhu roku 2018 se v souvislosti s rekonstrukcí ulice Bezručova, žádostem o 

přeložky sítí u společností ČEZ a Cetin, změnám v projektu ohledně systému 

vytápění atp. zdánlivě nic nestalo. K dnešnímu dni (21.2.2019) probíhá územní 

řízení, které není ukončeno. 

V průběhu roku 2019 probíhaly práce na dopracování projektu (detaily interiérů, 

materiálová skladba...) tak, aby bylo možno na projekt vydat stavební povolení.  

V harmonogramu 2 významných investičních akcí města (výstavba kulturního 

domu a rekonstrukce knihovny) se jeví, že nejprve bude započato s výstavbou 

kulturního domu (v průběhu roku 2020) a následovat by měla přístavba knihovny 

(v průběhu roku 2021). 

Dne 12.2.2020 bylo oddělením výstavby Městského úřadu v Rožnově p.R. vydáno 

rozhodnutí o stavebním povolení na "Stavební úpravy a přístavbu knihovny v 

Rožnově p.R., Bezručova 519".   

 

 Knihovna propaguje své aktivity nad rámec běžných knihovnických procesů 

prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů. Využívají se 

plakátovací plochy ve městě, příloha měsíčníku Spektrum - KAM, regionální 

noviny, TV Beskyd, www stránky knihovny a jiných spřátelených institucí, 

profil knihovny na sociálních sítích, měsíční pozvánky a pozvánky na 

jednotlivé akce, rozesílání hromadných informačních mailů 

 

 Od roku 2017 se postupně uplatňuje nový vizuální styl, který vychází z 

grafického manuálu - mění se tvář měsíčního zpravodaje, postupná obměna 

průkazek, jednotný design plakátů na jednotlivé akce, měsíční plakát na 

akce knihovny, hlavičkový papír, razítka, atp. 

 

 Webové stránky (www.knir.cz)  

o od června 2019 jsou spuštěny nové webové stánky (staré webové 

stránky a informace na nich byly přesměrovány na adresu 

puvodni.knir.cz a ještě nějakou dobu budou udržovány, avšak bez 

aktualizací) 

o Do stránek jsou začleněny prvky Web 2.0, propojení na Facebook  

o Uživatelé webu mohou aktivně přispívat svými tipy na nákupy knih 

o Funguje možnost komunikovat s knihovníky on-line (bez nutnosti 

využití komunikačních programů např. ICQ či Skype) 



o součástí www stránek je také katalog dokumentů s možností vstupu 

do čtenářského konta atd. (viz kapitola Automatizace) 

 

 Facebook, Instagram: knihovna spravuje profily na sociálních sítích, které 

slouží k upoutání pozornosti k aktuálním aktivitám v knihovně, případně k 

zajímavým informacím na internetu  

 

 Pravidelný sloupek Okno do knihovny ve Spektru Rožnovska (vychází 1 x za 

měsíc) – zabývá se novinkami ve službách, aktualitách z knihovny, ale také 

pozvánkami na akce, jež knihovna pořádá. 

 

 Seznam akcí knihovny v příloze Spektra KAM 

 

 Informační bulletin o knihovně – vychází měsíčně, rozesílá se čtenářům 

mailem, dostupný v knihovně. Píší jej sami knihovníci. Obsahem jsou 

informace o novinkách, aktivitách knihovny, o nových knihách či zvukových 

dokumentech. Bulletin je velmi pozitivně přijat uživateli a také knihovnickou 

veřejností. Rozšiřován je v tištěné podobě (náklad 100 ks) a v digitální 

formě. 

 

 Samostatný měsíční plakát na akce knihovny a SVČ - Tyto dvě organizace se 

dohodly na vytvoření společného plakátu, který bude propagovat činnost 

obou organizací a společně se podělí o náklady na výrobu, sazbu, distribuci 

a uveřejnění. Vznikl tak informační kanál, kterým knihovna dává vědět o své 

činnosti směrem k uživatelům. 

 

 
 

V celkovém hodnocení činnosti knihovny za období roku 2019 lze napsat 

následující: 

 

 Městská knihovna v Rožnově je moderní knihovnou, která svým uživatelům 

nabízí široké portfolio služeb a dokumentů, ať už ve formě klasické či 

digitální. 

 

V souvislosti s připravovanou přístavbou věřím, že se v následujícím období podaří 

dosáhnout kýženého cíle, jímž je vyřešení prostorových podmínek současné 

budovy, bez ohledu na politické klima ve městě. V případě, že všechny kroky, které 

již byly podniknuty, nebudou marné, má knihovna a její uživatelé před sebou 

světlou budoucnost.  

 

28. 2.  2020         Bc. Pavel Zajíc



Licence: DP3Z XCRGUVXA / VYA  (01012019 / 01012019)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019
IČO: 64123430
Název: Mestska knihovna Roznov p.R.      77 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Bezručova 519 ulice, č.p. Bezručova 519

obec Rožnov pod Radhoštěm obec Rožnov pod Radhoštěm

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 64123430 hlavní činnost služby v oblasti knihovnictví  a informatiky

právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost výroba, obchod a služby

zřizovatel Město Rožnov pod Radhoštěm CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 654 747

fax -----

e-mail lvyvijalova@knir.cz

WWW stránky http://www.knir.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Bc. Pavel Zajíc

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2020, 10h37m38s
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Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

A. Náklady celkem 7 958 821,55  8 900,08  7 752 841,15  10 486,99 

I. Náklady z činnosti 7 958 821,55  8 900,08  7 752 841,15  10 486,99 

1. Spotřeba materiálu 501 828 453,43  30,00  802 368,13  192,00 

2. Spotřeba energie 502 188 825,25    181 839,50   

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 8 274,00    12 708,00   

4. Prodané zboží 504   8 870,08    7 393,41 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506        

6. Aktivace oběžného majetku 507        

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508        

8. Opravy a udržování 511 36 169,00    66 037,00  2 901,58 

9. Cestovné 512 30 743,00    30 881,00   

10. Náklady na reprezentaci 513        

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        

12. Ostatní služby 518 609 791,47    661 499,22   

13. Mzdové náklady 521 4 295 677,00    4 127 725,00   

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 403 265,00    1 351 877,00   

15. Jiné sociální pojištění 525 11 017,00    11 328,00   

16. Zákonné sociální náklady 527 273 810,00    249 480,00   

17. Jiné sociální náklady 528        

18. Daň silniční 531        

19. Daň z nemovitostí 532        

20. Jiné daně a poplatky 538        

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        

23. Jiné pokuty a penále 542 243,00    1 504,00   

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543        

25. Prodaný materiál 544        

26. Manka a škody 547        

27. Tvorba fondů 548        

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 102 031,00    98 412,00   

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552        

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553        

31. Prodané pozemky 554        

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555        

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556        

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557        

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 118 742,00    88 678,30   
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Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

36. Ostatní náklady z činnosti 549 51 780,40    68 504,00   

II. Finanční náklady        

1. Prodané cenné papíry a podíly 561        

2. Úroky 562        

3. Kurzové ztráty 563        

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564        

5. Ostatní finanční náklady 569        

III. Náklady na transfery        

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571        

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572        

V. Daň z příjmů        

1. Daň z příjmů 591        

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595        

B. Výnosy celkem 8 018 036,52  10 991,00  7 753 331,31  13 619,00 

I. Výnosy z činnosti 538 915,00  10 991,00  552 227,00  13 619,00 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601        

2. Výnosy z prodeje služeb 602 486 431,00    500 443,00   

3. Výnosy z pronájmu 603 2 070,00      3 420,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 604   10 991,00    10 199,00 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609        

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641        

10. Jiné pokuty a penále 642        

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643        

12. Výnosy z prodeje materiálu 644        

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645        

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646        

15. Výnosy z prodeje pozemků 647        

16. Čerpání fondů 648 19 608,00    10 725,00   

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 30 806,00    41 059,00   

II. Finanční výnosy 121,52    104,31   

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661        

2. Úroky 662 121,52    104,31   
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Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4

3. Kurzové zisky 663        

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664        

6. Ostatní finanční výnosy 669        

IV. Výnosy z transferů 7 479 000,00    7 201 000,00   

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671        

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 7 479 000,00    7 201 000,00   

C. Výsledek hospodaření        

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 59 214,97  2 090,92  490,16  3 132,01 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 59 214,97  2 090,92  490,16  3 132,01 

* Konec sestavy *
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ROZVAHA
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019
IČO: 64123430
Název: Mestska knihovna Roznov p.R.      77 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Bezručova 519 ulice, č.p. Bezručova 519

obec Rožnov pod Radhoštěm obec Rožnov pod Radhoštěm

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 64123430 hlavní činnost služby v oblasti knihovnictví  a informatiky

právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost výroba, obchod a služby

zřizovatel Město Rožnov pod Radhoštěm CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 654 747

fax -----

e-mail lvyvijalova@knir.cz

WWW stránky http://www.knir.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Bc. Pavel Zajíc

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2020, 10h36m 5s
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Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 12 755 135,88  10 789 862,31  1 965 273,57  1 804 633,75 

A. Stálá aktiva 11 121 659,31  10 789 862,31  331 797,00  433 828,00 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 516 618,53  516 618,53     

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        

2. Software 013 298 984,50  298 984,50     

3. Ocenitelná práva 014        

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015        

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 177 634,03  177 634,03     

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 40 000,00  40 000,00     

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        

II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 605 040,78  10 273 243,78  331 797,00  433 828,00 

1. Pozemky 031        

2. Kulturní předměty 032        

3. Stavby 021 8 154 130,70  8 070 110,70  84 020,00  129 849,00 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 645 423,00  397 646,00  247 777,00  303 979,00 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025        

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 805 487,08  1 805 487,08     

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        

III. Dlouhodobý finanční majetek        

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063        

5. Termínované vklady dlouhodobé 068        

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069        

IV. Dlouhodobé pohledávky        

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462        

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464        

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465        

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469        

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471        
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Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

B. Oběžná aktiva 1 633 476,57    1 633 476,57  1 370 805,75 

I. Zásoby 6 861,58    6 861,58  9 299,66 

1. Pořízení materiálu 111        

2. Materiál na skladě 112 6 861,58    6 861,58  9 299,66 

3. Materiál na cestě 119        

4. Nedokončená výroba 121        

5. Polotovary vlastní výroby 122        

6. Výrobky 123        

7. Pořízení zboží 131        

8. Zboží na skladě 132        

9. Zboží na cestě 138        

10. Ostatní zásoby 139        

II. Krátkodobé pohledávky 87 213,89    87 213,89  43 677,89 

1. Odběratelé 311 18 697,50    18 697,50  16 496,60 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 819,00    1 819,00  1 830,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315        

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316        

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 52,00    52,00   

10. Sociální zabezpečení 336        

11. Zdravotní pojištění 337        

12. Důchodové spoření 338        

13. Daň z příjmů 341        

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342        

15. Daň z přidané hodnoty 343        

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344        

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346        

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348        

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373        

30. Náklady příštích období 381 55 875,39    55 875,39  25 351,29 

31. Příjmy příštích období 385 10 770,00    10 770,00   

32. Dohadné účty aktivní 388        

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377        

III. Krátkodobý finanční majetek 1 539 401,10    1 539 401,10  1 317 828,20 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251        

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253        

3. Jiné cenné papíry 256        
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Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

4. Termínované vklady krátkodobé 244        

5. Jiné běžné účty 245        

9. Běžný účet 241 1 483 438,73    1 483 438,73  1 144 712,33 

10. Běžný účet FKSP 243 7 074,37    7 074,37  46 312,87 

15. Ceniny 263 15 302,00    15 302,00  69 100,00 

16. Peníze na cestě 262        

17. Pokladna 261 33 586,00    33 586,00  57 703,00 
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Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 1 965 273,57  1 804 633,75 

C. Vlastní kapitál 1 425 332,15  1 396 557,26 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 331 797,00  433 828,00 

1. Jmění účetní jednotky 401 331 797,00  433 828,00 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403    

4. Kurzové rozdíly 405    

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406    

6. Jiné oceňovací rozdíly 407    

7. Opravy předcházejících účetních období 408    

II. Fondy účetní jednotky 1 032 229,26  959 107,09 

1. Fond odměn 411 76 926,14  76 926,14 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 29 924,87  42 847,87 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 340 677,76  356 663,59 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414    

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 584 700,49  482 669,49 

III. Výsledek hospodaření 61 305,89  3 622,17 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 61 305,89  3 622,17 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431    

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432    

D. Cizí zdroje 539 941,42  408 076,49 

I. Rezervy    

1. Rezervy 441    

II. Dlouhodobé závazky    

1. Dlouhodobé úvěry 451    

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452    

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455    

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459    

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472    

III. Krátkodobé závazky 539 941,42  408 076,49 

1. Krátkodobé úvěry 281    

4. Jiné krátkodobé půjčky 289    

5. Dodavatelé 321 41 967,42  52 177,49 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324    

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326    

10. Zaměstnanci 331 289 700,00  211 985,00 
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Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 280,00   

12. Sociální zabezpečení 336 119 395,00  83 164,00 

13. Zdravotní pojištění 337 52 380,00  36 605,00 

14. Důchodové spoření 338    

15. Daň z příjmů 341    

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 36 189,00  14 145,00 

17. Daň z přidané hodnoty 343    

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345    

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347    

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349    

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374    

35. Výdaje příštích období 383 30,00   

36. Výnosy příštích období 384    

37. Dohadné účty pasivní 389   10 000,00 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378    

* Konec sestavy *
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PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019
IČO: 64123430
Název: Mestska knihovna Roznov p.R.      77 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Bezručova 519 ulice, č.p. Bezručova 519

obec Rožnov pod Radhoštěm obec Rožnov pod Radhoštěm

PSČ, pošta 756 61 PSČ, pošta 756 61

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 64123430 hlavní činnost služby v oblasti knihovnictví  a informatiky

právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost výroba, obchod a služby

zřizovatel Město Rožnov pod Radhoštěm CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 571 654 747

fax -----

e-mail lvyvijalova@knir.cz

WWW stránky http://www.knir.cz

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce

Bc. Pavel Zajíc

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2020, 10h38m37s
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu. Odepisování majetku provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím měsíčních odpisů- dále viz vnitřní směrnice č. 2.
Časové rozlišení nákladů a výnosů je prováděno dle vnitřní směrnice č. 3. V účetní uzávěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb, vyhl.410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané ÚJ č. 701-710 a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je
vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. ÚJ používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený jí k hospodaření.Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou.
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 613 210,60  596 740,60 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 14 615,00  14 615,00 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 598 595,60  582 125,60 

3. Vyřazené pohledávky 905    

4. Vyřazené závazky 906    

5. Ostatní majetek 909    

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925    

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926    

P.IV. Další podmíněné pohledávky    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931    

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932    

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933    

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934    

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939    

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941    

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942    

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943    

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944    

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945    

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947    

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948    

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů    

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951    

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952    
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953    

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954    

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955    

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956    

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961    

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962    

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963    

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964    

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965    

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966    

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967    

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968    

P.VII. Další podmíněné závazky    

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971    

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972    

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973    

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974    

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975    

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976    

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 978    

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 979    

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981    

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982    

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983    

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984    

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985    

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986    

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty    

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991    

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992    

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993    

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994    

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 613 210,60  596 740,60 
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka byla dne 28.7.2001 zapsána do obchodního rejštříku vedeného Krajským soudem v Ostrav, oddíl Pr,vložka 14

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

U účetní jednotky nenastaly významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.
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B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka vykazuje v rozvaze na ř. A.II.3 stavby - budovu v pořizovací hodnotě 7 718 702,70 Kč /předána zřizovatelem jako svěřený majetek/. Budova byla v r. 2011 technicky zhodnocena
částkou 435 428,-- Kč. Tato částka je nyní jako komponenta odepisována. Po navýšení je současná pořizovací cena budovy 8 154 130,70 kč.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka má k rozvahovému dni krytý fond investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek podle § 68, odst.3 vyhl.410/2009 Sb.
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období    

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti    
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 kč dle § 25,odst.1.,písm.k)
zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: DP3Z XCRGUPXA / PYA  (01012019 / 01012019)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: DP3Z XCRGUPXA / PYA  (01012019 / 01012019)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 42 847,87 

A.II. Tvorba fondu 82 938,00 

1. Základní příděl 82 938,00 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992  

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu  

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu  

5. Ostatní tvorba fondu  

A.III. Čerpání fondu 95 861,00 

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 60 501,00 

3. Rekreace 12 000,00 

4. Kultura, tělovýchova a sport 19 360,00 

5. Sociální výpomoci a půjčky  

6. Poskytnuté peněžní dary  

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění  

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění  

9. Ostatní užití fondu 4 000,00 

A.IV. Konečný stav fondu 29 924,87 
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Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 356 663,59 

D.II. Tvorba fondu 3 622,17 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 3 622,17 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové  

5. Peněžní dary - neúčelové  

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu 19 608,00 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání 19 608,00 

D.IV. Konečný stav fondu 340 677,76 
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Licence: DP3Z XCRGUPXA / PYA  (01012019 / 01012019)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 482 669,49 

F.II. Tvorba fondu 102 031,00 

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 102 031,00 

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  

3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  

5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  

6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  

7. Převody z rezervního fondu  

F.III. Čerpání fondu  

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele  

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost  

F.IV. Konečný stav fondu 584 700,49 
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 8 154 130,70  8 070 110,70  84 020,00  129 849,00 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky        

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 8 154 130,70  8 070 110,70  84 020,00  129 849,00 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky        

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení        

G.5. Jiné inženýrské sítě        

G.6. Ostatní stavby        

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky        

H.1. Stavební pozemky        

H.2. Lesní pozemky        

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky        

H.4. Zastavěná plocha        

H.5. Ostatní pozemky        
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou    

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou    

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou    

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64    

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou    

* Konec sestavy *
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