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Husova knihovna v Říčanech je univerzální veřejná knihovna
zřizovaná Městem Říčany. Je zřízena za účelem poskytovat knihovnické,
informační a další služby rovným způsobem všem občanům. Na základě
uzavřených smluv s obecními úřady poskytuje placené knihovnické služby
obecním knihovnám regionu.
Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 57-6/2005 ze dne
19. září 2005 byla schválena Koncepce podpory knihoven z rozpočtu
Středočeského kraje. Tato koncepce se zásadním způsobem dotkla naší
knihovny. Přestala vykonávat regionální knihovnické funkce pro obecní
knihovny okresu Praha – východ financované z rozpočtu Středočeského
kraje, předala dosud obsluhované knihovny regionálním knihovnám
v Benešově, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. Výměnný knižní fond, který
obsahuje 20 tisíc kvalitních knižních titulů a byl vytvářen řadu let
z finančních prostředků poskytovaných nejprve Okresním úřadem Praha –
východ, pak Ministerstvem kultury ČR a Středočeským krajem, se stal
majetkem Husovy knihovny v Říčanech. Tento knižní fond sloužil čtenářům
obecních knihoven prostřednictvím tzv. výměnných knižních souborů. Tato
služba je pro malé knihovny velmi důležitá. Každá knihovna bez knižních
novinek skomírá a ztrácí čtenáře. Při dnešních vysokých cenách knih a
s ohledem na jejich využitelnost je ekonomické sdružit finanční prostředky
ve větší knihovně, která zajišťuje nákup knih včetně jejich odborného
zpracování. Výměnný knižní fond pak koluje po spolupracujích knihovnách,
které jej využívají ku spokojenosti svých čtenářů. Oslovili jsme starosty a
knihovníky našeho regionu a nabídli jim nadstandardní knihovnické služby,
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ovšem placené. Byli jsme příjemně překvapeni kladnou odezvou řady obcí,
se kterými jsme následně uzavřeli smlouvy o spolupráci. Pokračujeme tak
v poskytování regionálních služeb.
V průběhu roku jsme uzavřeli smlouvy o poskytování placených
knihovnických služeb s 25 obcemi.
V roce 2006 rozpočet Husovy knihovny tvořily tyto dotace :
dotace z rozpočtu Města
1 935 000,souhrnný Dotační vztah
1 299 000,účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje
58 500,z rozpočtu obcí na placené služby pro obecní knihovny
219 300,vlastní příjmy
331 500,Celkem

3 843 300,- Kč

Se svěřenými finančními prostředky jsme nakládali hospodárně
a efektivně.

Pracoviště Husovy knihovny:
-

Masarykovo náměstí 83 (stará radnice) : oddělení pro dospělé čtenáře,
oddělení nákupu a zpracování knihovních fondů, metodické oddělení,
ekonomický úsek a vedení knihovny,
Komenského náměstí 1910 : oddělení pro děti
Na Obci 2049 : depozitář
Masarykovo náměstí 35 : depozitář

Stále přetrvává citelný nedostatek studijních míst v oddělení pro
dospělé, prostor pro uložení knihovních fondů, zvláště tolik žádané naučné
literatury a pohodlný přístup k elektronickým databázím. V roce 2007
dojde k dlouho očekávanému rozšíření oddělení pro dospělé po
přestěhování odboru životního prostředí Městského úřadu.
Nákup, zpracování a organizace knihovních fondů
Knihovní fondy tvoří 104 000 knih. V roce 2006 byly nakoupeny
knihovní fondy v hodnotě celkem 783 000,- Kč, z toho knihy za 705 000,Kč a periodika za 78 000,- Kč. Hodnota knih v maloobchodních cenách je
vyčíslena částkou 890 000- Kč. Rabat činí 26 %, tj. úspora 183 000,- Kč.
Výměnné knižní fondy pořízené z finančních prostředků poskytnutých
obcemi na nákup literatury pro kooperující obecní knihovny za 160 700,Kč. Knihovna přijala knižní dary v hodnotě 27 000,- Kč.
Dlouhodobě se zaměřujeme na nákup naučné a studijní literatury,
její přírůstek představuje 51 % knižních novinek v oddělení pro dospělé.
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V roce 2006 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 5 186 svazků,
z toho 2 140 naučných knih, 2 096 svazků beletrie, 345 naučných knih pro
děti a 605 svazků beletrie pro děti.
S rostoucími znalostmi cizích jazyků našich návštěvníků roste zájem
o cizojazyčnou literaturu. V roce 2006 jsme nakoupili 73 svazky v hodnotě
15 600,- Kč. Převahu má literatura v jazyce anglickém a německém, pak
následují knihy v jazyce francouzském, slovenském, ruském, italském a
španělském.
Pokračujeme v katalogizaci zajímavých časopiseckých článků, řadu
titulů zpracováváme pro souborný katalog časopiseckých článků uživatelů
systému LANius a Clavius v ČR (Cykloturistika, Geografické rozhledy, Lidé
a země, Nová Akropolis, Nový průvodce,). Tuto databázi jsme rozšířili o
tituly periodik vycházejících na území okresu Praha-východ, které vydávají
městské a obecní úřady a o tituly z technických oborů. V naší databázi je
zpracováno téměř 17 000 článků z periodického tisku, který odebírá naše
knihovna.
Nabídka kvalitních knižních titulů naučné a studijní literatury a
nabídka dalších zpracovaných informačních databází je chloubou naší
knihovny. Výběru titulů věnujeme velkou pozornost, stejně tak jejich
kvalitnímu knihovnickému zpracování.
Služby čtenářům
Zájem veřejnosti o celé spektrum služeb naší knihovny je značný.
Od roku 1998, kdy byla naše knihovna vybavena počítači, byl zveřejněn
elektronický katalog, zřízena webová stránka knihovny a veřejné
internetové stanice, počet návštěvníků rapidně vzrůstá. Na začátku
devadesátých let jsme evidovali 60 návštěvníků v půjčovní den,
v současnosti je to průměrně 160 návštěvníků, nejsou ovšem výjimkou
dny, kdy naši knihovnu navštíví přes dvě stovky návštěvníků. Evidujeme
pouze držitele legitimací, nikoliv jejich případný doprovod.
Rozšířili jsme počet půjčovních hodin, oddělení pro dospělé je pro
veřejnost přístupné 6 dnů v týdnu, od pondělí do pátku od půl deváté do
osmnácti hodin. Také otevření knihovny o sobotách přivítala řada našich
uživatelů. Nadprůměrný počet půjčovních hodin (ve srovnání s knihovnami
v sídlech podobné velikosti) kladl velké nároky na personální zabezpečení
plynulého provozu. Jednoznačně můžeme konstatovat, že naše rozhodnutí
bylo správné, počet návštěvníků v jednotlivých dnech je vyrovnaný.
Kvalita poskytovaných služeb se zvýšila, fronty čekajících u výpůjčního
pultu téměř zmizely.
Ty pulty jsou mimochodem od podzimu zcela nové. Získali jsme
účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a šikovní truhláři zhmotnili
naše představy o této důležité součásti knihovního interiéru v oddělení pro
dospělé i v oddělení pro děti.
Od zahájení elektronického výpůjčního protokolu v březnu 1999
jsme zaregistrovali více než 20 tisíc čtenářů, počet návštěvníků naší
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knihovny dosáhl úctyhodné výše – celkem 318 tisíc evidovaných návštěv
vlastníků čtenářské legitimace.
Díky dlouhodobé péči o kvalitní doplňování knižního fondu o tituly
naučné literatury je naše knihovna vyhledávána studujícími. Počet čtenářů
oddělení pro dospělé od 15 do 30 let věku tvoří 44 % z celkového počtu
registrovaných čtenářů (čtenáři v produktivním věku 44 %, důchodci 12
%). Nejstaršímu čtenáři bylo 87 let. Dětí do 15 let věku je z celkového
počtu čtenářů 23 % a s potěšením zaznamenáváme jejich nárůst – viz
příloha č. 3a.
Ženy tvoří téměř dvě třetiny z celkového počtu našich čtenářů…
Převratnou změnu v poskytování informací o dostupných knihovních
fondech, knihách i periodických článcích, znamenalo zpřístupnění
elektronických katalogů. Naše knihovna má kompletní elektronický katalog
vystaven na internetu na adrese http://knihovna.ricany.cz - Katalog. Ten
obsahuje 104 000 knih, téměř 17 000 článků periodik odebíraných naší
knihovnou, 3 200 brožur a 295 titulů periodik.
Statistika zaznamenává, že náš elektronický katalog byl od svého
zpřístupnění v roce 1999 využit 908 000krát.
Elektronický katalog poskytuje informace nejen o knihovních fondu,
ale také o tom, zda je vybraný titul momentálně k dispozici, pokud je
vypůjčen, lze jej rezervovat i mimo knihovnu na internetu. Čtenářům
,kteří sdělí knihovně svoji e-mailovou adresu, je automaticky zaslána
informace, že je rezervovaný dokument navrácen a již na žadatele čeká.
V Souborném katalogu knih, který nabízí záznamy z katalogů mnoha
desítek knihoven používajících knihovní systém Clavius, je k dispozici
273 000 knižních titulů, 3 052 000 svazků a 5 063 000 klíčových slov.
Existují samozřejmě volně přístupné elektronické katalogy dalších
knihoven, mimo jiné katalog Národní knihovny České republiky –
http://www.nkp.cz, katalogy na adrese http://www.knihovny.net atd.
V nabídce Souborného katalogu časopiseckých článků, který je též
k dispozici všem našim čtenářům, je 373 000 záznamů.
Knihovní zákon stanoví povinnost veřejných knihoven poskytovat
meziknihovní výpůjční služby jiným knihovnám. Díky elektronickým
katalogům jednotlivých knihoven a souborným katalogům zveřejněných na
internetu mají knihovny a jejich čtenáři detailní informace o knihovních
fondech a mohou své požadavky směřovat do konkrétní knihovny. Je to
služba, která nabývá velké důležitosti v době, kdy ceny knih, zvláště
naučných, dosahují vysokých částek. Ovšem knihovnám, které disponují
bohatými knihovními fondy, poskytování této služby přináší některé
problémy, nároky na odborné pracovníky, jejich čas a náklady na
distribuci. Husova knihovna v Říčanech patří k těm knihovnám, na které se
obrací stále větší počet žádajících knihoven. Podle znění zákona
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požadujeme na těchto knihovnách úhradu vynaložených nákladů na tuto
službu.

Od ledna 2006 jsme zvýšili paušální registrační poplatky na 12
měsíců v průměru o 15%. Rozsah a kvalita našich služeb jsou na takové
úrovni, že tuto změnu téměř všichni přijali s pochopením.
Vzdělávací pořady – lekce informatické výchovy, kulturní pořady
V oddělení pro děti se uskutečnilo 28 lekcí informatické výchovy pro žáky a
studenty říčanských základních škol, gymnázií, Speciální základní školy v Olivovně,
základních škol v Kolovratech, Mnichovicích a Strančicích a pro děti Mateřské školy ve
Štefánikově ulici a MŠ Čtyřlístek.
25. května naši knihovnu navštívil spisovatel MUDr. Jiří Lamberk, který žije
v Miami na Floridě. Zjistil na internetu v našem elektronickém katalogu, že jeho
publikace naše knihovna vlastní a čtenáři si je půjčují. Chtěl se s nimi setkat. Bylo to
setkání milé a velmi přátelské.
Příjemné prostředí oddělení pro děti je rovněž využíváno pro poněkud
netradiční činnosti. Hostilo výroční schůzi Českého svazu zahrádkářů, od září jsou
pondělní večery rezervovány pro Bridžový kroužek vedený panem PhDr.Bedřichem
Skočkopolem.
Výstavní plochy u vchodu do oddělení pro děti pravidelně využívá III. mateřská
škola ve Štefánikově ulici k prezentaci úžasných výtvarných prací svých dětí.
Naše knihovna nabízí řadu kulturních a vzdělávacích pořadů, účastní se také
akcí, které pořádá Město Říčany. Jmenujme ty nejdůležitější :
-

Březen-měsíc internetu : výukové lekce pro dospělé
Aprílová nadílka nadbytečných knih z darů od čtenářů
Velikonoční tradice, výroba perníčků
soutěž O nejhezčí kraslici
Den matek : výroba dárečků
Den dětí ve stánku Husovy knihovny na říčanském náměstí
10. ročník Malování na rynku – Děti na cestách
Týden knihoven – zábavné testy, malování dýní na každý způsob
Veletrh neziskových organizací Středočeského kraje v Labuti
Předvánoční nabídka nadbytečných knih z darů od čtenářů
Vánoční zvyky a obyčeje, zdobení stromečku i perníčků
Prosincové dárečkové pátky : keramické zvonečky zdobené ubrouskovou
technikou

Vzdělávání pracovníků Husovy knihovny:
Pracovníci knihovny se průběžně
pořádaných Národní knihovnou v Praze
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účastní vzdělávacích akcí
a Středočeskou vědeckou

knihovnou v Kladně, kolegyně Ivana Dvorská a Bohuslava Stárková
úspěšně ukončily jazykový kurs angličtiny pro knihovníky.
Výkon regionálních knihovnických funkcí
Změny, které nastaly v roce 2006 byly natolik zásadní, že jsou
popsány v úvodu této Zprávy.
Přijetí nové Koncepce podpory knihoven ve Středočeském kraji
považujeme za nešťastné, v České republice je zcela ojedinělé a popírá
současné trendy, kdy veřejné služby mají jít co nejblíže k uživateli,
v našem případě k obecním knihovnám a jejich čtenářům i k samosprávě.
Rok 2006 byl rokem zkušebním, alespoň tak jej nazvali tvůrci nové
koncepce. Ohlasy z obecních knihoven nejsou příliš nadšené, ale se
změnami se nepočítá.
Ve spolupráci s osadním výborem v Kuří byl knižní fond zrušené
obecní knihovny přestěhován do říčanské knihovny, roztříděn a
nepotřebný zlikvidován.
Na
základě
uzavřených
smluv
o
poskytování
placených
knihovnických služeb bylo kooperujícím obecním knihovnám poskytnuto
65 knižních souborů se 3 709 svazky.
Setkání pracovníků profesionálních knihoven okresu Praha-východ:
Splnili jsme slib daný velkým knihovnám okresu Praha – východ a
uspořádali předvánoční přátelské a trochu i pracovní setkání.
Husova knihovna v periodickém tisku
Říčanský kurýr č.1/2006
Říčanský kurýr č.2/2006
Říčanský kurýr č.3/2006
Říčanský kurýr č.5/2006
Říčanský kurýr č.10/2006
Patriot č.11/2006
Říčanský kurýr č.12/2006
Čtenář č. 12/2006.
Aktuální informace o naší knihovně jsou pravidelně zveřejňovány na
webové stránce naší knihovny, http://knihovna.ricany.cz. Aktualizaci provádí
Jana Zimová.
Personální záležitosti
28. února končí pracovní poměr Lenky Svobodové
1. března nastupuje do oddělení pro děti Anna Vlasáková
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Duben – Mgr. Dana Hrbková podává výpověď z pracovního poměru
30. června končí pracovní poměr Mgr. Dany Hrbkové a Anny Vlasákové
3. července nastupuje Mgr. Ivana Tůmová do oddělení pro děti
7. října se vdává Blanka Hofmanová Komárková.
Rok 2006 byl náročný na zabezpečení plynulého chodu celé naší
knihovny. Rozšíření půjčovních hodin kladlo velké nároky na všechny
zaměstnance, pro některé byla častá pracovní doba do večerních hodin
nepřijatelná. Finanční ohodnocení neodpovídalo zvýšeným požadavkům na
požadované pracovní výkony, skutečnost byla právě opačná.
Naštěstí tato složitá situace netrvala dlouho. Při projednávání
rozpočtu na rok 2007 zřizovatel knihovny, Město Říčany,akceptoval naše
požadavky na navýšení rozpočtu právě z důvodu přijetí nových
zaměstnanců. V závěru roku jsme již měli představu o personálním
obsazení v roce 2007.
Vybavení interiéru
nové.

Dokončili jsme výměnu knižních regálů v oddělení pro dospělé za

Z rozpočtu Středočeského kraje jsme získali 58 500,- Kč na realizaci
projektu „Knihovna - ostrov, kde rostou knihy“. Zaplatili jsme výrobu
nových půjčovních pultů s příslušenstvím do obou oddělení naší knihovny.
A zakoupili vybavení audiovizuálního koutku v oddělení pro děti. Dále jsme
zakoupili k novým pultům 2 vyšší pracovní židle. Firma Bauhaus nám
věnovala koberce a drobné doplňky do oddělení pro děti.
Závěr
Děkuji svým kolegyním za jejich pracovní úsilí, velkou obětavost a
tvůrčí přístup.
Děkuji našemu zřizovateli za podporu a uznání, za pomoc při řešení
prostorového umístění a vybavení naší knihovny.

Zpracovala Marie Pillveinová a odborní pracovníci jednotlivých oddělení
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Příloha č. 1 - příjmy a dotace 2006
dotace z rozpočtu Města
souhrnný Dotační vztah
účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje
z rozpočtu obcí na placené služby pro obecní knihovny
vlastní příjmy
Celkem

1 935 000,1 299 000,58 500,219 300,331 500,3 843 300,- Kč

Příloha č. 2

Statistické údaje Husovy knihovny - výběr
1991

1995

1997

1999

2001

2003

2004

2005

2006

Počet návštěvníků

16 085

13 200

17 046

31 460

45 405

39 665

40 350

40 617

41 299

Počet výpůjček

63 688

59 381

62 216 115 776 121 967 116 574
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2 540

2 284

Přírůstek knih

2 356

8 993
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7 762
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Příloha č. 3

Počet evidovaných čtenářů v letech 1999 - 2006
Celkem
- z toho děti do 15 let

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2253
682

2549
811

2600
626
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Příloha č. 3 a

Počet čtenářů oddělení pro děti v letech 1999 - 2006

Čtenáři do 15 let

1999

2001 2002 2003

2004 2005

2006
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800
700
600
500
400

Čtenáři do 15 let

300

200
100
0
1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Příloha č. 4

Meziknihovní výpůjční služba v Husově knihovně
Celkem požadavků
- z HK
- z jiných knihoven

1999

2000

2001

2002

568
212
356

775
230
545

1107
236
871

1524
195
1329

2003
1126
168
958

2004

2005

1527
330
1197

1527
316
1211

2006
1786
313
1473

2000
1800
1600
1400
1200

Celkem požadavků

1000

- z HK
- z jiných knihoven

800
600
400
200
0
1999

2000

2001

2002

2003

11

2004

2005

2006

Příloha č. 5

Číselné ukazatele za leden - prosinec 2006
Husova knihovna Říčany
Přírůstky celkem

2002

2003

2004

2005

2006

rozdíl 06/05

6 379

7 762

7 809

5 539

5 186

-370

- z toho naučná lit.pro dosp.

2 903

3 192

3 270

2 510

2 140

-370

- z toho beletrie pro dosp.

2 386

3 179

3 077

2 013

2 096

83

Přírůstky pro dosp.celkem

5 289

6 371

6 347

4 523

4 236

-287

- z toho naučná lit.pro děti

464

494

460

324

345

21

- z toho beletrie pro děti

626

897

1 002

692

605

-87

Přírůstky
Náklady vpro
Kčděti celkem
(ceny s rab.) 1 090

1 391

1 462

1 016

950

-66

Čtenáři celkem

2 464

2 478

3 217

3 362

3 274

-88

571

527

544

698

743

45

42 024

39 665

40 350

40 623

41 299

676

33 282

31 332

32 147

32 749

33 280

531

- z toho v oddělení pro děti

8 742

8 333

8 203

7 874

8 019

145

- na Internet celkem

3 588

4 623

5 014

5 941

5 793

-148

114 819

116 574

123 018

121 725

121 095

-630

- z toho naučná lit.pro dosp.

50 808

51 033

53 107

52 640

52 811

171

- z toho beletrie pro dospělé

45 668

46 492

50 391

50 077

49 600

-477

- z toho děti do 15 let

Návštěvníci
- z toho v oddělení pro dosp.

Výpůjčky celkem

Výpůjčky lit.pro dosp.celkem

96 476

97 525

103 498

102 717

102 411

-306

- z toho naučná lit.pro děti

8 588

8 005

8 057

7 738

6 830

-908

- z toho beletrie pro děti

9 755

11 044

11 463

11 270

11 854

584

Výpůjčky lit.pro děti celkem

18 343

19 049

19 520

19 008

18 684

-324

Výpůjčky periodik celkem

26 906

17 753

17 967

18 034
64

17 756

-278

61

45

46

44

41

-3

60

43

42

41

37

-4

Meziknih.výpůjč.služba

1 519

1 126

1 527

1 527

1 786

259

Metodic. návšt. a konzult.

443

559

532

503

176

-327

Výměnné soubory

207

214

180

180

65

-115

7 469

8 071

7 601

8 358

3 709

-4 649

Besedy
- z toho pro děti do 15 let

- počet svazků

Počet počítačů

20

21

21

21

21

0

- z toho pro uživatele

9

9

9

9

10

0

- z toho připoj.na internet

5

5

6

6

6

0
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Příloha č. 6
Stručný chronologický přehled činnosti v roce 2006
Leden
- rozšíření půjčovních hodin v oddělení pro dospělé (Po – Pá od 8.30 do 18
hodin)
- vstoupil v platnost nový Ceník služeb
- zpracování Zprávy o činnosti a hospodaření HK za rok 2005
- zpracování účetní závěrky
- zpracování statistického výkazu za rok 2005
- zpracování vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na
výkon regionálních funkcí v roce 2005
- zpracován nový Provozní řád pro využívání internetu v HK
- Husova knihovna se stává knihovnou základní, regionální služby jí poskytuje
Městská knihovna v Benešově
- 2. ObÚ Tehovec - formy spolupráce v roce 2006
- 3. ObÚ Čestlice – formy spolupráce v roce 2006
- 5. ObÚ Babice - formy spolupráce v roce 2006
- 20. ObÚ Vodochody - formy spolupráce v roce 2006
- 30. ObÚ Mukařov - formy spolupráce v roce 2006
- velká nemocnost zaměstnanců
Únor
-

zakoupena licence na modul Regionální informace systému Clavius
3. ObÚ Tehov - formy spolupráce v roce 2006
8. server krátkodobě mimo provoz
fakturace za poskytnuté MVS
jednání s obcemi o placených nadstardardních knihovnických službách
sněhová kalamita, náledí
15. ObÚ Světice, Nová Ves, Šestajovice – formy spolupráce v roce 2006
17. ObÚ Nehvizdy - formy spolupráce v roce 2006
nové regály do půjčovny pro dospělé
stěhování půjčovny pro dospělé
končí pracovní poměr Lenky Svobodové
velká nemocnost zaměstnanců

Březen
-

Měsíc internetu (výukové lekce v oddělení pro dospělé)
nástup Anny Vlasákové do oddělení pro děti
3. ObÚ Větrušice v HK
8. pracovní porada v MěK Benešov – Jana Zimová
8. jednání sekce veřejných knihoven v NK ČR – Marie Pillveinová
14. schůzka neziskových organizací na MěÚ – M. P.
16. beseda s Ivanem Klímou ve Filmových lázních – výstavka knih z HK
17. ObÚ Strančice v HK
uzavírání smluv o poskytování nadstardardních knihovnických služeb s obcemi
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-

18. výroční schůze Svazu českých zahrádkářů v oddělení pro děti
22. porada knihoven ředitelů na KÚ – M. P.
24. ObÚ Svojetice - formy spolupráce v roce 2006
pro nemocnost zrušena Noc s Andersenem

Duben
-

-

-

6. – 7. Knihovnická dílna – Jana Zimová
7. – 8. Veletrh neziskových organizací Středočeského kraje – stánek HK
11. ObÚ Máslovice a Větrušice v HK
12. – 13. Benchmarking v knihovnách – seminář v NK ČR – A. Šafránková
zpracovány indikátory činnosti HK pro NK ČR
20. ObÚ Strančice - formy spolupráce v roce 2006
24. ObÚ Ondřejov - formy spolupráce v roce 2006
24. zastupitelstvo SK schválilo přidělení finančních prostředků z fondu kultury
na projekt HK „Knihovna – ostrov, kde rostou knihy“
25. Valná hromada SKAT v NK – M. P.
Dana Hrbková podala výpověď z pracovního poměru
Květen
příprava projektové dokumentace na rozšíření prostor HK ve 2. NP staré
radnice ve spolupráci s Ing. arch. Alicí Štěpánkovou
11. ObÚ Zvánovice - formy spolupráce v roce 2006
12. ObÚ Petříkov a ObÚ Předboj - formy spolupráce v roce 2006
22. KEP Brandýs n. Labem v HK
22. schůzka KALK v HK
24. Přednáška o současné literatuře v MěK Benešov – Ivana Dvorská a Blanka
Komárková
25. beseda s MUDr. Jiřím Lamberkem z Miami na Floridě
26. návštěva paní Zuzany Ježkové z NK ČR – školení knihovníků
27. Den dětí na náměstí
29. projednávání Akčního plánu na MěÚ – M. P.
31. ObÚ Šestajovice a ObÚ Kunice- formy spolupráce v roce 2006
jmenování do celostátní komise soutěže Knihovna roku – M. P.
Červen
změna projektové dokumentace na rozšíření HK po posouzení statika –
povolené max. zatížení prostor v přístavbě staré radnice 200 kg/m2
2. likvidace knižního fondu v Kuří
8. – 11. zájezd středočeského SKIPu na jižní Moravu
12. schůzka KALK – M. P.
20. autorské čtení Martina Rystona ve Filmových lázních – M. P.
21. porada v MěK Benešov – M. P.
26. projednávání Komunitního plánu města Říčany – M. P.
27. účast v hodnotitelské komisi uchazečů na knihkupce v Sedlčanech – M. P.
28. přednáška v NK ČR „Knihovny v menších městech“ – lektor M. P.
28. porada knihoven Středočeského kraje na KÚ – Jana Zimová
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-

Ivana Dvorská a Bohuslava Stárková úspěšně zakončily kurs výuky anglického
jazyka
30. končí pracovní poměr Anny Vlasákové
30. končí pracovní poměr Dany Hrbkové

-

Červenec
3. nástup Ivany Tůmové do oddělení pro děti
10. – 14. stáž Michala Kováře z KEP Brandýs nad Labem v HK
14. odevzdán návrh rozpočtu HK na rok 2006
zpracován nový Organizační řád HK
24. 7. – 13. 8. – uzavření knihovny

-

Srpen
- stěhování knižních fondů do skladů
- 14. – 16. audit hospodaření HK
- 24. podpis Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Knihovna –
ostrov, kde rostou knihy“ ve výši 58 500,- na KÚ
- 25. jednání o grantech na MěÚ – M. P.
- zpracován nový Statut HK a předložen zřizovateli
- 28. 8. – 1. 9. stáž Lucie Valentové z KEP Brandýs nad Labem
- 30. zpráva auditorky – bez závad
Září
Říjen
-

4. – 8. hodnocení knihoven v celostátním kole soutěže Knihovna roku – M. P.
kontrola OSSZ – bez závad
archivace za rok 2005 – A. Šafránková
na činnosti oddělení pro děti se podílí i paní A. Šafránková
13. návštěva krajského radního A. Podzimka v HK
14. projednávání rozpočtu HK na rok 2007 – M. P.
19. jednání na MK ČR - soutěž Knihovna roku – M. P.
20. Malování na rynku – Děti na cestách
20. začíná Bridžový kroužek v oddělení pro děti pod vedením
PhDr. Bedřicha Skočdopole – M. P.
prezentace činnosti skautů v HK
26. Fórum neziskových organizací na MěÚ – M. P.
5. vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku v NK ČR – M. P.
7. Blanka Komárková se vdává
9. schůzka KALK – M. P.
16. schůzka KALK – M. P.
knihovnický testík pro dětské čtenáře
18. Rada města Říčany schválila Statut Husovy knihovny
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-

25. nový půjčovní pult v oddělení pro děti
26. nový půjčovní pult v oddělení pro dospělé
čtenářům s e-mailovou adresou jsou automaticky zasílány předupomínky

Listopad
- sponzorský dar z Bauhausu
- výstava výtvarných prací z Malování na rynku v přízemí staré radnice
- 1. porada knihoven v Benešově – B. Stárková
- vystěhování části skladu na Růžku – rekonstrukce stoupaček v objektu
- malování dýní v oddělení pro děti
- 10. projednávání návrhu rozpočtu HK na rok 2007 – M. P.
- zpracována žádost o grant z rozpočtu SK – „V knihovně je mi dobře,
v knihovně je mi hej“ a odeslána na KÚ SK
- 16. SKAT - Analytický popis článků – B. Stárková
- 16. – 17. Veletrh neziskových organizací SK v Labuti
- oddělení pro děti vybaveno audiovizuální technikou z grantu SK
- 27. koordinační schůzka k realizaci Akčního plánu města Říčany
Prosinec
- 4. schůzka sekce veřejných knihoven v NK ČR – M. P.
- 12. Obecní úřad Škvorec v HK
- 12. Obecní úřad Šestajovice v HK
- 13. setkání PFK okresu Praha-východ v HK
- 13. zastupitelstvo města schválilo rozpočet HK na rok 2007
- zdobení vánočního stromku, zdobení perníčků, výroba vánočních dárečků – to
vše v oddělení pro děti v předvánočním čase
- zakoupeny pracovní židle k novým půjčovním pultům
- 20. BOZP – ing. Spolek v HK
- 22. se těžce zranil manžel paní A. Šafránkové
- od soboty 23. 12. do 2. 1. knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu čerpání
dovolených
- byl zpracován rozpis služeb a stanovena pracovní doba v souvislosti s přijetím
nových kolegyň od ledna 2007
- byl vypracován nový ceník služeb platný od 1. ledna 2007
- platby za MVS od žádajících knihoven budou od nového roku realizovány
formou speciálních složenek
- byly rozeslány nebo předány novoročenky v počtu 250 ks
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Příloha č. 7 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
a) Základní údaje o organizaci a důvod a způsob jejího založení:
Oficiální název: Husova knihovna v Říčanech
Husova knihovna v Říčanech je příspěvkovou organizací založenou Městem Říčany za
účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické,
informační a další služby podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. v platném znění. Blíže
viz zřizovací listina http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovaci-listina.php
Adresa: Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany
tel. 323 602 654
Identifikační číslo organizace (IČ): 66002001
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 66002001
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz, detske.odd@knihovna.ricany.cz
Email na jednotlivé zaměstnance podle vzoru jmeno.prijmeni@knihovna.ricany.cz
Otevírací doba viz http://knihovna.ricany.cz/
Případné platby můžete poukázat na účet: 19-6138400207/0100
Hotově můžete platit: u výpůjčního pultu knihovny na adrese Masarykovo nám. 83, 251 01
Říčany (oddělení pro dospělé) nebo u výpůjčního pultu knihovny na adrese Komenského nám.
1910, 251 01 Říčany (oddělení pro děti).
b) Organizační struktura, místo, kde lze získat informace či podat podněty či stížnosti
Organizační struktura je uvedena ve výročních zprávách, viz http://knihovna.ricany.cz/oknihovne/vyrocni-zpravy.php. Získávat informace, předkládat dotazy, návrhy, podat žádost či
stížnost lze:


V sídle knihovny na adrese Masarykovo nám. 83 (osobně, ústně nebo písemnou
formou, příp. zasláním na tuto adresu)



Emailem na adresu dospele.odd@knihovna.ricany.cz nebo
marie.pillveinova@knihovna.ricany.cz



Zasláním do datové schránky s ID uuh55i. Knihovna nevydává formuláře pro stížnosti,
petice, návrhy apod., přijímá je v libovolné formě.

c) Opravné prostředky
Knihovna není orgánem veřejné moci, nevydává správní rozhodnutí a nepostupuje se tedy
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit
formou odvolání a dalších opravných prostředků.
U stížností: Není – li stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti v knihovně, může podat
stížnost u zřizovatele – Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury, Komenského nám.
1619/2, 251 01 Říčany.
d) Postup, který musí knihovna dodržovat při vyřizování podnětů a stížností
Návrhy, podněty, upozornění, petice jsou přijímány a vyřizovány ředitelem knihovny do 10
dnů ode dne doručení, v případě obsáhlého prošetřování do 30 dnů. Po vyřízení je autor
vyrozuměn o způsobu vyřízení.
Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány ředitelem knihovny. Při podání ústní stížnosti, kterou
nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam, který bude po přečtení předložen stěžovateli k
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podpisu.
Při opakované stížnosti bez nových skutečností bude tato založena, ale před jejím založením
bude stěžovatel písemně upozorněn.
Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno pracovat jako s informací. Pokud stížnost podává
třetí osoba, bude písemně informována o tom, že vyřízení stížnosti bude zasláno osobě, které
se bezprostředně týká.
Běžná stížnost bude prozkoumána a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení, v případě
obsáhlého prošetřování do 30 dnů.
Pokud nebyla stížnost podána ústně nebo doručena osobně, je povinností organizace do 5 dnů
od doručení potvrdit písemně její příjem.
Stížnost je vyřízena tehdy, jestliže po jejím přešetření byla přijata opatření nutná k odstranění
zjištěných závad. Stěžovatel musí být o vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy stížnost není
oprávněná.
e) Nejdůležitější předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:


Zákon o knihovnách 257/2001 Sb. v platném znění



Zřizovací listina knihovny, viz http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/zrizovacilistina.php



Knihovní řád, viz http://knihovna.ricany.cz/informace/knihovni-rad.php nebo k
nahlédnutí přímo v knihovně

f) Sazebník úhrad za poskytování informací
Knihovna neposkytuje informace za úplatu. Uživatelům a návštěvníkům poskytuje informace
v rámci své knihovnické činnosti bezplatně. Podle Zákona o knihovnách 257/2001 Sb. vybírá
poplatky na úhradu nákladů vynaložených na úkony spojené s evidencí uživatelů a na úhradu
nákladů dalších služeb. Výčet těchto služeb a výše poplatků jsou uvedeny v Knihovním řádu,
viz http://knihovna.ricany.cz/informace/knihovni-rad.php
g) Výroční zprávy
Viz http://knihovna.ricany.cz/o-knihovne/vyrocni-zpravy.php (zde jsou výroční zprávy od
roku 2007 dosud)
h), i), j) Výhradní licence podle § 14 a odst.4, usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad,
adresa elektronické podatelny
Tyto body se knihovny netýkají.
---------------Údaje požadované podle §18:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdržela knihovna žádnou žádost o informaci. Tudíž nebyla
vydána ani žádná případná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
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c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Nic z uvedeného se v knihovně nestalo.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Žádné licence nebyly poskytnuty.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
Žádné stížnosti nebyly podány.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Organizaci není znám případ, kdy by nastal rozpor s tímto zákonem.
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