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1 ÚVOD 

 

Městská knihovna Kuřim v roce 2017 zajišťovala veřejné knihovnické a informační služby  

pro 41 700 návštěvníků. Do celkového počtu spadají návštěvníci knihovny, kulturních  

a vzdělávacích akcí i návštěvníci online služeb. 

 

Je nezbytné vyzdvihnout schopnosti a práci všech kolegů a kolegyň, kterým tímto patří 

poděkování za vše, co pro Městskou knihovnu Kuřim vykonali. Neméně důležité je  

i vyjádření velkých díků zřizovateli knihovny, tedy Městu Kuřim. Bez podpory zřizovatele by 

nebylo možné realizovat projekty nebo zabezpečit a inovovat chod knihovny. 

 

V následujícím textu je předložena statistika a přehled zajímavých aktivit, které se konaly 

v roce 2017. Do statistiky je zahrnuta knihovna (oddělení pro dospělé, oddělení pro děti), 

regionální oddělení a kulturní oddělení (Klub Kotelna). 

 

Ve velmi úzké spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně plní Městská knihovna 

v Kuřimi také svoji regionální funkci. Cílem regionální funkce je pomoc knihovnám  

a knihovníkům v regionu Brno-venkov. Pracovní náplň pěti pracovnic regionálního oddělení 

tvoří poradenská a konzultační činnost, nákup knih z rozpočtu obcí, vzdělávání knihovníků, 

zpracovávání statistik, katalogizace svazků ve výměnném fondu a především vytváření 

výměnného fondu, péče o něj a zabezpečení správné cirkulace knih v regionu. 

 
  



                                                          Popkova 1006/36, Kuřim 

 

4 

 

 

2 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

 

2.1 Čtenáři a návštěvníci 

 

K datu 31. prosince 2017 bylo v obou odděleních Městské knihovny v Kuřimi zaregistrovaných 

1 599 čtenářů, z toho je 1 001 dospělých a 598 dětí do věku 15 let.  

 

V roce 2017 navštívilo všechna oddělení knihovny celkem 41 700 návštěvníků, kteří využili 

možnost vypůjčit si knihu, časopis či audioknihu, ale také šanci bezplatně vyhledávat informace 

na internetu nebo se zúčastnit některé z pořádaných kulturních či vzdělávacích akcí.  

 

Uživatelé knihovny si také plnohodnotně zvykli využívat oficiální internetové stránky, o čemž 

vypovídá počet 230 364 zaznamenaných návštěv. Pozadu nezůstává ani využitelnost online 

katalogu knihovny, který používají nejčastěji uživatelé ke zjišťování dostupnosti knih  

ve fondu knihovny. V roce 2017 byl katalog navštíven celkem 18 204krát. Vstupů do svého 

uživatelského konta za účelem prodloužení výpůjčky bylo zaznamenáno 2 176. 

 

V dospělém i dětském oddělení knihovny je v rámci připojení počítačů do sítě volně přístupný 

internet pro uživatele.  Počítače však nepatří mezi nejnovější a nejfunkčnější techniku a proto 

příliš neosloví nově zaregistrované uživatele. V dospělém oddělení je stále dostupná bezplatná 

wifi pro uživatele, díky které si mohou uživatelé připojit svoje vlastní zařízení a věnovat se 

studiu nebo komunikaci s okolním světe. V dospělém oddělení jsou 3 studijní místa s možností 

využít počítač, v dětském oddělení jsou k dispozici 2 počítače. Kopírovací služby patří 

ke standardní nabídce a jsou zpoplatněné na základě schváleného ceníku. V roce 2018 

plánujeme obnovu IT zařízení v knihovně. 

 

2.2 Výpůjčky 

 

V roce 2017 se zrealizovalo 65 580 výpůjček, z toho 16 501 prolongací. Průměrný počet 

výpůjček na 1 čtenáře za rok tvoří 42 ks. Nejvíce půjčovaným typem literatury zůstává beletrie 

pro dospělé, kterou tvořilo 33 960 výpůjček, následuje beletrie pro dětské čtenáře, v rámci které 



                                                          Popkova 1006/36, Kuřim 

 

5 

 

bylo realizováno 14 631 výpůjček. Naučná literatura pro dospělé byla vypůjčena 5 986krát 

a naučná literatura pro děti byla vypůjčena 2 497krát. 

 

Vyřízeno bylo 1 029 rezervací, nárůst oproti roku 2016, kdy si čtenáři žádali pouze o 891 

rezervací dokumentů. Vzhledem k tomu, že tato služba je placená, jsme rádi, že je o ni stále 

větší zájem. 

 

V oddělení pro děti a mládež celoročně narostl zájem o půjčování stolních her. Prozatím mají 

uživatelé možnost si hry vypůjčit pouze prezenčně, absenční výpůjčky zatím povoleny nebyly. 

 

V rámci meziknihovní výpůjční služby byly zaslané požadavky na 54 titulů. Kuřimská 

knihovna odeslala jiným knihovnám v rámci této celorepublikové služby celkem 335 svazků. 

 

Od předloňského roku stále nabízí Městská knihovna Kuřim možnost poskytování licencí  

na zapůjčení e-knih prostřednictvím katalogu společnosti e-Reading. Zájem o tyto služby však 

v roce 2017 stagnoval, ke konci roku navíc poskytovatel službu zrušil pro klasický on-line 

katalog a umožnil půjčování e-knih pouze přes katalog nové generace Carmen. Tento katalog 

knihovna nemá, neplánuje se ani zakoupení licence, tudíž tato služba nebude nabízena v roce 

2018. 

 

Provozní doba knihovny pro veřejnost je 33 hodin týdně.  Ve dvou odděleních – pro děti a pro 

dospělé čtenáře knihovna poskytuje všechny standardní knihovnické služby: informační, 

kulturní, vzdělávací i volnočasové. 

  

Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. resp. podle 

vnitřní Směrnice o shromažďování a zpracování osobních údajů, která je přílohou Knihovního 

řádu. 
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3 KNIHOVNÍ FOND 

 
Základem činnosti každé knihovny jsou výpůjční služby, proto je nutné udržovat knihovní fond 

nejen v dobrém „vizuálním“ stavu, ale hlavně jej doplňovat novinkami české a světové knižní 

produkce. Počet knihovních jednotek k 31.12.2017 byl 45 429 knižních a zvukových 

dokumentů.  

 

Rozložení fondu: 

Naučná literatura – 12 888 dokumentů 

Krásná literatura – 31 351 dokumentů 

Zvukové dokumenty – 1 044 dokumentů 

Elektronické dokumenty – 146 dokumentů 

 

3.1 Akvizice 

 

Do fondu knihovny v roce 2017 přibylo 1 486 knihovních jednotek. Knihovna eviduje 75 titulů 

časopisů pro děti i dospělé. 

 

Fond je udržován tak, aby byl pro čtenáře pestrý a poutavý. Uživatelé mají možnost si vypůjčit 

cestopisné knihy a průvodce, klasickou beletrii, naučnou literaturu i literaturu návodovou 

a tvůrčí, dále mají uživatelé možnost využít nabídku audioknih a hudebních nosičů. Taktéž mají 

čtenáři možnost si vybrat časopisy z několika desítek titulů. Některé tituly má knihovna 

předplacené, jiné pochází z řady darů od uživatelů. 

  

Pro uživatele, kterým nevyhovují z nejrůznějších důvodů klasické tištěné knihy, nabízí 

knihovna široké množství audioknih. Čtenářům i návštěvníkům poskytuje knihovna informace 

o literatuře, nabízí meziknihovní výpůjční službu, dále uživatelům nabízí vzdělávací i kulturní 

programy a v neposlední řadě pak možnost setkávání se v knihovně. Klasické služby oddělení 

doplňuje celá řada doprovodných aktivit. Bezbariérovost knihovny zajišťuje výtah. Požaduje-

li uživatel knihu či jiný dokument, který momentálně není k dispozici, může využít placené 

rezervační služby. Knihovnický software při vrácení rezervované výpůjčky informuje 



                                                          Popkova 1006/36, Kuřim 

 

7 

 

čekajícího čtenáře prostřednictvím e-mailu o tom, že dokument je již k dispozici. Rezervační 

služba je zpoplatněna částkou 10 Kč a mezi uživateli je velmi oblíbená. 

 

Celkový výdaj na nákup knihovního fondu činil v roce 2017 – 278 452, 37 Kč. Při nákupu knih 

se snažíme preferovat české autory, kteří tvoří asi 30 % z celkových objednávek. Při výběru 

dodavatelů publikací se uplatňuje zejména hledisko ekonomické efektivity a daří se tak vyjednávat 

slevy v rozpětí 20-34 %. 

 

Knihovna se zapojuje do projektů Česká knihovna (podpora nákupu nekomerčních titulů 

uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky) a Cizojazyčná literatura (knihy 

v různých jazycích, zaměřeno na originály nových knih). 

 

3.2 Úbytky  

 

Z knihovního fondu bylo v roce 2017 vyřazeno 1 587 dokumentů, a to ve velké většině 

z důvodu opotřebovanosti či zastaralosti. Ztráty knihovních jednotek způsobené našimi klienty 

byly buď nahrazeny stejným či jiným odpovídajícím titulem, případně finančně uhrazeny.  

 

Údržba knihovního fondu probíhá během celého roku. Opravují se poškozené dokumenty 

(lepení vazeb, kopírování a vlepování chybějících stran apod.) a přebalují se do ochranné fólie. 

Prvotní je soustavná každodenní péče o dokumenty ve volném výběru – správné uložení, 

zařazení, urovnání. 

 

Kuřimská knihovna má jeden z nejlépe opečovávaných fondů, což je patrné při návštěvách 

ostatních knihoven a při výjezdních poradách do knihoven v ČR. 
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4 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 

Během roku 2017 se uskutečnilo v knihovně a Klubu Kotelna celkem 214 kulturních 

a 32 vzdělávacích akcí pro veřejnost.  Stejně jako loni, i letos celý rok probíhaly větší kulturní 

akce v prostorách Klubu Kotelna. Rozložení akcí – odd. pro dospělé 48 akcí, odd. pro děti – 99 

akcí, Klub Kotelna 67 akcí. 

 

4.1 Oddělení pro děti a mládež 

 

Do roku 2017 byla činnost celého oddělení zaměřena hlavně na děti od těch nejmenších  

až po teenagery. Od roku 2017 se však působnost na uživatele ve věku teenagerů radikálně 

zvýšila díky zřízení sekce takzvané young adult literatury. Což je literatura, která je určena 

čtenářům od 13 do 19 let. V měsících červenci a srpnu proběhlo přemísťování těchto knih 

z dospělého oddělení, do oddělení pro děti a mládež. Provoz oddělení v dalších měsících 

potvrdil, že tento krok byl nejen žádoucí, ale také uživateli oceňovaný.  

 

Pracovnice dětského oddělení veškeré akce koncipuje tak, aby byly vzdělávací i zábavné 

a zaujaly malé a mladé návštěvníky.  Už dlouhodobě funguje spolupráce s mateřskými školami 

i základní školou. Ve spolupráci s učitelkami mateřských škol přivádí paní Prokešová k četbě 

i ty nejmenší. Protože se poměrně výrazným způsobem utlumil zájem dětí o počítačovou 

techniku v knihovně, zcela vyhovuje stávající počet 2 pc stanic. 

 

Akce roku: 

Noc s Andersenem a Den dětí 

V dětském oddělení Městské knihovny Kuřim proběhla už po dvanácté celorepubliková akce 

Noc s Andersenem. Tématem byl Čtyřlístek a jeho hrdinové – Pinďa, Fifinka, Bobík 

a Mišpulín. V rámci Dne dětí neproběhlo tradiční divadelní vystoupení, ale proběhl první 

ročník darování knih a dárečků malým čtenářům. Paní Prokešová vytřídila dary a duplikáty 

z fondu knihovny a po vyřazení byly knihy obaleny do neprůhledného papíru a ozdobeny 

pestrobarevnými razítky. Z těchto tajemných balíčků si poté čtenáři z oddělení pro děti 

a mládež mohli vylosovat jednu knihu. Milým doplněním dárečku byla také možnost vybrat si 
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věcný dáreček z nejrůznějších příloh, které se v rámci odběru časopisů pro dětské čtenáře 

v knihovně hromadí. Protože Den dětí připadnul na čtvrtek, kdy není otevřené oddělení pro 

děti, paní Prokešová dělala svým malým čtenářům radost ve středu 31. května a v pátek 

2. června.  Děti uvítaly tuto akci s velkým nadšením.  

 

 

 

Lovci perel 

Dne 26. září se konalo vyhlášení vítězů soutěže Lovci perel. Soutěž probíhala ve školním roce 

2016/2017. Nejlepší lovci perel byli oceněni v podobě knih pro děti. Všechny děti zapojené 

do čtenářské soutěže byly pozvány za odměnu na loutkové představení Jiřího Lišky – 

Dvojpohádku Jak babka měnila, až vyměnila a hrnečku, vař. Vyhlášení a následného 

divadelního představení se zúčastnilo 25 dětí.  
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4.2 Oddělení pro dospělé čtenáře   

 

Atypickou akcí roku 2017 pro čtenáře byl Mezinárodní den darování knih, který připadá na 

svátek svatého Valentýna. Pracovnice knihovny si pro uživatele připravily tajemné balíčky 

s knihami.  

 

Za každou zrealizovanou výpůjčku 14., 15. a 16. února měli uživatelé možnost vybrat si 

zabalenou knihu a potěšit se tak kvalitními kousky z řad duplikátů, multiplikátů nebo 

vyřazených knih z knihovního fondu. 

 

Ačkoliv se nejednalo o nové knihy, akce se setkala s velmi kladným přijetím mezi čtenáři a jen 

minimum čtenářů možnost získat darem neznámou knihu nevyužilo. V rámci měsíce března, 

který nese knihovnický přídomek Měsíc čtenářů, byli oceňováni nejaktivnější čtenáři za 

kalendářní rok 2016. Třicet nejaktivnějších čtenářů z dospělého oddělení bylo oceněno 

kartičkou s počtem výpůjček a knižním zápisníkem, kam si mohou zaznamenat přečtené 

knihy. 
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Výběr kulturních a vzdělávacích aktivit za rok 2017 pořádaných oddělením pro dospělé: 

 

Tematické besedy a přednášky 

Příběhy lidí z Titanicu (Mgr. Dana Šimková), Jak uspět u přijímacího pohovoru (Mgr. Dana 

Šimková), Vynálezy v průběhu staletí (Mgr. Dana Šimková), Osvobození Kuřimi (Ing. Petr 

Konečný), Flambování (Bc. Jitka Adamcová), Kaligrafie (Bc. Jana Klosová), Biblioterapie 

(Bc. Klosová), Toulky českou minulostí, O koledách (Mgr. Dana Šimková). 

 

Cestopisné přednášky 

Venezuela Papu Papua – za lidojedy, Ladakh – putování Malým Tibetem, Za rozmanitostí 

Balkánu, Havajské ostrovy, Izrael, Istanbul, Afrika, Uganda, Švýcarsko vlakem, Faerské 

ostrovy – Island, Mallorka, Barma, Černobyl. 

 

Univerzita volného času 

Brněnské podzemí III – cyklus pěti přednášek Ing. Aleše Svobody, který funguje v knihovně 

od roku 2016, pokračoval i v kalendářním roce 2017. Na závěr letního semestru mohli jet 

posluchači s panem Ing. Svobodou na exkurzi do Kostnice u sv. Jakuba v Brně. 

 

Brněnské podzemí IV – navazující cyklus čtyř přednášek Ing. Aleše Svobody. Jednotlivé 

přednášky pojednávaly o Moravském náměstí a Běhounské ulici, Dominikánském náměstí 

a Panenské ulici, Orlí ulici a Minoritském klášteru. 

 

Virtuální univerzita třetího věku 

Stále oblíbenější forma vzdělávání uživatelů. Ročně probíhají dva semestry, každého se účastní 

v průměru 20 posluchačů. V roce 2017 to byla témata – Život a dílo Michelangela Buonarroti 

a Cestování – co jste možná nevěděli. Závěr letního semestru byl ukončen dne 11. 5. 2017 

dobrovolným autobusovým zájezdem na Zelenou horu s prohlídkou poutního kostela sv. Jana 

Nepomuckého. 
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LiStOVáNí a autorské čtení 

Z nabídky populárního projektu Lukáše Hejlíka postaveném na scénickém čtení měli možnost 

zájemci vidět představení – Grégoire Delacourt: NA PRVNÍ POHLED a Muž, který miloval 

Yngveho. 

 

Trénování paměti 

V rámci března – měsíce čtenářů spustila paní Barbora Sedláková první semestr prvního 

ročníku trénování paměti. Jednalo se o lekce, jejichž cílem bylo procvičení paměti a osvojení 

si pomůcek pro snazší zapamatování. 

 

 

Studenti Virtuální univerzity 3. věku 

 

Aktuální i realizované akce knihovny a další informace lze sledovat na webových stránkách: 

www.mkkurim.cz  

 

Úplný seznam kulturních a vzdělávacích akcí knihovny viz Příloha č. 1. 

 

  

http://www.mkkurim.cz/
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4.3 Kulturní oddělení – Klub Kotelna 

 

Stejně jako v minulých dvou letech i v roce 2017 platí, že kulturní oddělení Městské knihovny 

Kuřim sídlí v přilehlém Klubu Kotelna. Jedná se o budovu bývalé plynové kotelny v sousedství 

knihovny, která prošla v roce 2014 celkovou rekonstrukcí.  

 

 

Vchod do Klubu Kotelna  

 

Ačkoliv není vždy jednoduché pořádat akce v provizorních prostorách, v roce 2017 se snížil 

počet stížností na příliš hlučné programy oproti roku 2016 jen na jednu. Prostory Klubu kotelna 

slouží pro přednášky, koncerty, divadelní představení, různá oficiální i společenská vystoupení 

a v neposlední řady taktéž slouží jako prosto pro různá lokální družení a spolky. I v roce 2017 

však přetrvala absence společensko-kulturních akcí typu tanečních nebo plesu. 

 

Ve sledovaném roce připravilo a realizovalo kulturní oddělení knihovny celkem 43 akcí, částka 

na organizování kultury v Kuřimi činila 1 299 541,03 Kč. Uvedený výdaj pokrývá jednak 

vlastní honoráře a také výdaje s programy spojené (ubytování, poplatky OSA a DILIA, 

ozvučení, dopravu, plakáty apod.) 
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Akce v Klubu Kotelna: 

 

Divadla pro děti – O velikém draku (pro MŠ, březen, duben), Kocour v botách (říjen), Dětský 

karneval (březen) a vánoční divadýlka. 

 

Koncerty – koncerty v rámci abonmá pro Sdružení přátel hudby, dále koncert Jana Buriana, 

uskupení Procházka a Wolf, Květy, Martina Trchová trio, Petra Börnerová trio, Jackie Venson 

Band, koncert Bratři Ebenovi, Zrní, Jananas, Bran. Let´s Go! – spirituály radostí, víry a naděje 

(proběhlo v chrámu sv. Máří Magdalény), Keltský večer – tance a písně skupin a hudebníků – 

Sliotar a Clan Hannigan. 

 

Výstavy – Kuřim ve fotografiích kdysi a dnes. 

 

 

 

Letní kino – o prázdninách bylo promítáno 10 filmů na nádvoří zámku. 

 

Posezení s písničkou – Dnes již pravidelný měsíční taneční pořad, zahájený v říjnu 2015, 

pro seniory. Akce získala velkou oblibu a každý měsíc se jí účastní kolem 60 zájemců. 
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Divadlo pro seniory – protože nemůžeme pořádat v Klubu Kotelna klasická divadelní 

představení, nabídli pracovníci kuřimské veřejnosti návštěvy brněnských divadel. Vstupné si 

hradí účastník, dopravu zajišťuje a hradí Městská knihovna z rozpočtu kultury. Uskutečněné 

představení – Titanic, Pískání po větru, Splašené nůžky, Noc na Karlštejně, Black and White. 

 

Filmové čtvrtky/Kinokavárna – filmy Devátý život, Angry Birds, Božská Florence, Já, Olga 

Hepnarová, Příchozí, Lichožrouti, Inferno, Pohádky pro Emu, Sirotčinec, Špunti na vodě, 

Křižáček, Piráti z Karibiku. 

 

Zámecké léto – koncerty Bratři Ebenové & Pozdní sběr, Keltský večer, Lenka Dusilová 

& Iamme a Cermaque , Čankišou a Zrní. 

 

 

Koncert – Bratři Ebenové 

 

Další akce v Klubu Kotelna - každý týden cvičení pro seniory, zkoušky pěveckého souboru 

K-dur, drobné výstavy, besedy, zájezdy pro seniory, akce spolků (šachisté), sdružení aj. 

 

Pracovníci kulturního oddělení dále: 

 Pravidelně připravují každý měsíc letáky, které jsou distribuované zcela zdarma  

do kuřimských schránek, 
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 sestavují a tisknou plakáty s akcemi organizací, podílejících se na kulturní, 

společenské a sportovní činnosti v Kuřimi, 

 nabízejí ostatním zájemcům o inzerci plakátovací plochy, 

 zajišťují pronájem sálu Klubu Kotelna pro komerční využití dle ceníku schváleného 

RM.  

 

Kulturní oddělení má vlastní webové stránky na:  http://kultura.mkkurim.cz . 

 

Úplný seznam akcí pořádaných kulturním oddělením viz Příloha č. 2.  

http://kultura.mkkurim.cz/
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5 REGIONÁLNÍ ČINNOST 

 

Městská knihovna v Kuřimi má v regionální působnosti 146 knihoven okresu Brno-venkov 

(145 obecních + Kuřim). Smlouvy byly uzavřeny se všemi zřizovateli základních knihoven na 

okrese.  

 

Veškeré práce a náklady, spojené s prací regionálního oddělení MěK Kuřim, jsou hrazeny 

z dotací JMK na regionální činnost na základě smluv, uzavřených mezi JMK, Moravskou 

zemskou knihovnou a městem Kuřim. Pro rok 2015 byla ve výši 2 535 000,- Kč. 

 

Činnost regionálního oddělení se řídí podle Dohody o zajišťování regionálních funkcí, která 

obsahuje: 

 poradenskou činnost,  

 statistiku, 

 vzdělávání knihovníků a pořádání seminářů, 

 tvorbu a distribuci výměnných fondů, 

 revize a aktualizace knihoven, 

 nákup a zpracování knih z prostředků obcí, 

 servis automatizovaného knihovního systému. 

 

V regionálním oddělení pracovalo v roce 2017 celkem 13 pracovníků. Z toho na pracovní 

smlouvy 5 pracovnic v přepočtu celkem na 4,5 úvazku a 8 pracovníků na dohody o pracovní 

činnosti v celkové výši přepočtených úvazků 0,58 (odpracováno 1171 hodin).  

 

Do výměnného fondu bylo v roce 2017 nakoupeno celkem 3 345 knih. Nákup knih probíhá 

většinou na základě smluv s nakladatelstvími, které garantují slevy v rozpětí 25-30 % ceny.  

 

Knihy jsou určeny pro 145 knihoven regionu Brno-venkov. Byly dodávány pravidelně do pěti 

středisek (Ivančice, Rosice, Modřice, Tišnov, Židlochovice) a následně v souborech půjčovány 

knihovnám. Šesté středisko vytvořila od listopadu knihovna v obci Mokrá-Horákov (došlo 
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k rozdělení region Šlapanicka na dvě střediska). Sedmým střediskem je regionální knihovna 

Kuřim. 

 

Za servis pro 108 obecních knihoven, které mají automatizovaný knihovnický systém Clavius 

nebo ClaviusREKS  bylo uhrazeno celkem 104 962,00 Kč.  Servis zajišťuje na základě smlouvy 

pracovník firmy Lanius Tábor a je hrazen formou paušálních poplatků. Tento servis se vztahuje 

pouze na obce, které zřizují knihovnu s dobrovolným pracovníkem. Pro zaměstnance regionu 

zajišťuje technický servis IT firma, která spolupracuje se zřizovatelem knihovny. Hospodaření 

viz níže. 

 

5.1 Statistika regionální činnosti za rok 2017 

 

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 5,08 

Počet obsluhovaných knihoven 145 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 141 

  počet poskytnutých konzultací 221 

  počet metodických návštěv 144 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 145 

  počet zpracovaných statistických výkazů 145 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 23 

  počet všech vzdělávacích akcí 1 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 1 

  počet všech účastníků 39 

      z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 39 

  počet všech vyučovacích hodin 4 

      z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 4 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 84 

  počet akcí 8 

  počet účastníků 123 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 39 

  počet revidovaných knihovních jednotek  89280 

  počet revidovaných knihoven 27 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF   

  počet obsloužených knihoven 58 

  počet nakoupených knihovních jednotek 5332 



                                                          Popkova 1006/36, Kuřim 

 

19 

 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních 

KF   

  počet obsloužených knihoven 94 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 11869 

Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31.12. 2017 52349 

  roční přírůstek VF 3568 

  roční úbytek výměnného fondu 4441 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální 

funkce 3345 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

     z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 223 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 120 

  počet expedovaných souborů 391 

  počet svazků v souborech 28937 

Servis automatizovaného knihovního systému   

  počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu 

automatizovaného systému 108 

  počet akcí, zásahů 30 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 142 

  počet ujetých km 10993 
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6 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A HOSPODAŘENÍ 

 
6.1 Personální zajištění 
 

Výpůjční a informační služby knihovny zajišťují 4 pracovnice na plný úvazek. Dohoda 

na úvazek 0,5 zajišťuje úklid.  

 

V regionálním oddělení  zajištuje činnost regionu celkem 5 pracovnic na 4,5 úvazku. Dále byly 

uzavřeny dohody s pracovnicemi v jednotlivých střediscích stejně jako každý rok. 8 pracovníků 

na dohody o pracovní činnosti v celkové výši přepočtených úvazků 0,58 (odpracováno 1171 

hodin).  

 

V kulturním oddělení (Klub Kotelna) jsou 2 úvazky kulturního pracovníka a 1 úvazek dělnické 

profese – domovník, údržbář, technik.  Dohody byly dále uzavřeny na pomocné práce 

s přípravou sálu, požárním dozorem, výlep plakátů a úklid, celkem ve výši do 1,1 úvazku. 

 

Pracovníci knihovny se v rámci své profese každoročně zúčastňují seminářů a různých kurzů, 

většinou pořádaných Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo Národní knihovnou. 

 

Personální změny – Bc. Jana Klosová dne 22.12.2017 nastoupila na mateřskou dovolenou. 
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6.2 Výdaje 

 
Výdaje knihovny a kultury jsou zajištěny přes rozpočet zřizovatele – Město Kuřim. Pouze 

regionální oddělení má zajištěný rozpočet na základě smlouvy z dotace Jihomoravského kraje.  

 

Knihovna (ORG 9055) 

 

Neinvestiční výdaje knihovny mimo mzdový fond v roce 2017 činily 799 753,95 Kč 

a nepřekročily plánovaný rozpočet.  

 

Jednotlivé kapitoly byly čerpány následovně: 

 
5041 poskytnuté příspěvky a náhrady 

5136 knihy, časopisy, CD 

5137 DKP 

5139 materiál (+náhradní díly auto) 

5151 voda 

5153 plyn 

5154 el. energie 

5156 pohonné hmoty (služ. auto) 

5161 služby pošt 

5162 služby telekomunikací + internet 

5163 pojištěni auto 

5164 nájemné 

5166 konzultace, reklama 

5167 školení a vzdělávání 

5168 služby IT 

5169 ostatní služby 

5171 opravy a udržování 

5172 programy, licence (VISK) 

5173 cestovné 

5175 občerstvení (porady) 

5179 dálniční známka 

5181 poskytnuté zálohy 

5229 členské příspěvky (Lanius) 

6111 nehmotné inv.  

6121 investice 
 

0,00 

278452,37 

51959,20 

64014,90 

14571,00 

64339,00 

103708,00 

-60,86 

2166,00 

23503,75 

6951,00 

0,00 

0,00 

5300,00 

24316,00 

123247,99 

11002,60 

9501,00 

8577,00 

3205,00 

0,00 

0,00 

5000,00 

0,00 

0,00 
 

 

Výdaje za mzdy a pojištění jsou sledovány FO Města Kuřimi. 
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Regionální činnost (ORG 9061) dotační příjmy 

 

Město Kuřim obdrželo v roce 2017 na regionální činnost knihovny celkem 2 535 000,00 

Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány dle metodiky JMK následovně: 

 
5136 knihy, časopisy, CD 

5137 DKP 

5139 materiál 

5156 pohonné hmoty (služ.auto) 

5161 služby pošt 

5162 služby telekomunikací+internet 

5164 nájemné 

5166 konzultace, poradenství 

5167 školení a vzdělávání 

5168 služby IT 

5169 ostatní služby 

5171 opravy a udržování 

5172 programy, licence 

5173 cestovné 

5181 poskytnuté zálohy 
 

621612,13 

0,00 

20289,00 

16769,48 

100,00 

12840,19 

9250,00 

0,00 

1200,00 

107866,00 

30448,00 

0,00 

16070,70 

25542,00 

0,00 

  

 

Mzdové náklady byly v částce 1 673 012,50 Kč včetně zákonného pojištění. Dotace byla zcela 

vyčerpána. 

     

Kulturní činnost (ORG 9064) 

 

Celkové neinvestiční výdaje na kulturu byly ve výši 2 784 067,24 Kč a čerpání probíhalo 

v jednotlivých kapitolách takto: 

 

5041 poskytnuté příspěvky a OSA 

5134 pracovní oděv 

5137 DKP 

5139 materiál 

5151 voda 

5152 pára (teplo) 

5153 plyn 

5154 el. energie 

5156 pohonné hmoty (služ. auto) 

5161 služby pošt 

5162 služby telekomunikací + internet 

5164 nájemné 

5167 školení a vzdělávání 

34697,50 

0,00 

7731,10 

57406,30 

9423,00 

0,00 

48547,00 

15016,00 

0,00 

1524,00 

14502,11 

53240,00 

0,00 
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5168 služby IT 

5169 ostatní služby 

5171 opravy a udržování 

5172 programy, licence 

5173 cestovné 

5175 občerstvení (porady) 

5181 poskytnuté zálohy 

5362 platby daní a poplatků 

6121 investice stavební 

6122 investice nestavební nad 40000,-- 
 

10406,00 

1299541,03 

145,20 

0,00 

1251,00 

15587,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mzdové výdaje sleduje OF města Kuřimi.   

 

Kulturní dům (ORG 9556) 

Vzhledem k tomu, že kulturní dům je ve výstavbě, výdaje se týkaly pouze energií ve výši 

73 509,00 Kč. 

 

6.3 Příjmy 

 

Zahrnuje příjmy knihovny ze čtenářských poplatků, kopírovacích služeb, náhrad za ztracené 

nebo poškozené knihy, antikvární prodej, vstupného na akce, pronájmu prostor.  Příjmy byly 

odváděny pravidelně 1x měsíčně na pokladnu města. 

 

V příjmech nejsou zahrnuty pronájmy stálým firmám, které jsou odváděny na základě smluv 

přímo na účet města a v hospodaření knihovny se neprojeví. 

 

Příjmy: 

Paušální poplatky od čtenářů za služby, kopírování, náhrady  159 038,00 Kč 

Vstupné, pronájmy, výlepy                  455 957,00 Kč 

 

Příjmy Městské knihovny za rok 2017 činily celkem 614 995,00 Kč. 

   

Zpracovala: Kateřina Rovná 

Dne: 4. července 2017 
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Příloha č. 1 – Kulturní a vzdělávací akce Městské knihovny Kuřim – odd. pro dospělé 

 

číslo datum název 

1. 9. 1. 2017 Venezuela 

2. 16. 1. 2017 Papu Papua 

3. 30. 1. 2017 Ladakh 

4. 31. 1. 2017 VU3V – Michelangelo Buonarroti 1 

5. 2. 2. 2017 Amsterdam – výstava obrazů 

6. 6. 2. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

7. 13. 2. 2017 Za rozmanitostí Balkánu 

8. 14. 2. 2017 VU3V - Michelangelo Buonarroti 2 

9. 20. 2. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

10. 27. 2. 2017 Titanik 

11. 28. 2. 2017 VU3V – Michelangelo Buonarroti 3 

12. 6. 3. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

13. 9. 3. 2017 Jak uspět u přijímacího pohovoru 

14. 14. 3. 2017 VU3V – Michelangelo Buonarroti 4 

15. 15. 3. 2017 Velikonoční výstava palič. krajky 

16. 16. 3. 2017 Trénování paměti 

17. 20. 3. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

18. 27. 3. 2017 Vynálezy v průběhu staletí 

19. 28. 3. 2017 VU3V – Michelangelo Buonarroti 5 

20. 30. 3. 2017 Trénování paměti 

21. 1. 4. 2017 Výstava fotografií (FK Kuřim) 

22. 3. 4. 2017 Havajské ostrovy 

23. 10. 4. 2017 Izrael  

24. 11. 4. 2017 VU3V – Michelangelo Buonarroti 6 

25. 13. 4. 2017 Trénování paměti 

26. 20. 4. 2017 Brněnské podzemí – exkurze 

27. 24. 4. 2017 Osvobození Kuřimi 

28. 25. 4. 2017 Listování 

29.  1. 5. 2017 Výstava „Cínované šperky“ 

30. 1. 5. 2017 Výstava fotografií (FK Tišnov) 

32. 4. 5. 2017 Brněnské podzemí - exkurze 

33. 11. 5. 2017  Zelená hora - exkurze 

34. 15. 5. 2017 Flambování 

35. 18. 5. 2017 Kaligrafie 

31. 1. 6. 2017 Biblioterapie 

32. 3. 7. 2017 Výstava Scrapbooking a Cardmaking 

33. 26. 9. 2017 VU3V – Cestování 

34. 2. 10. 2017 Istanbul 
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35. 10. 10. 2017 VU3V – Cestování 

36. 16. 10. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

37. 23. 10. 2017 Jižní Afrika 

38. 24. 10. 2017 VU3V – Cestování 

39. 30. 10. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

40. 1.-31. 10. 2017 Výstava velikáni českého filmu 

41. 6. 11. 2017 Uganda 

42. 7. 11. 2017 VU3V – Cestování 

43. 13. 11. 2017 UVČ – Brněnské podzemí  

44. 21. 11. 2017 VU3V – Cestování 

45. 27. 11. 2017 UVČ – Brněnské podzemí 

46. 4. 12. 2017 Čtení z knihy „Štěstí najdeš na prýglu“ 

47.  4. 12.-20.12.2017  Vánoční výstava paličkované krajky 

48.  5. 12. 2017  VU3V – Cestování 

 

 

 


