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Zápis z 4. jednání finančního výboru 

dne 27. 03. 2019 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, František Pospíšil, Jaroslav Semerád, Ladislav Zindr 

Omluveni: Jana Sladká, Petr Dürr, Martin Jedlička 

Hosté:  Jaroslav Železný  

 

Program: 

- Seznámení s činností knihovny 

- účetní uzávěrka za rok 2018 

- Věkový profil čtenářů 

- Složení fondů – jaká jsou kritéria pro nákup – kdo a z čeho vybírá – využívání fondů 

z Kutné Hory? 

- Spolupráce se ZŠ Pečky, Vrbová Lhota 

- Spolupráce se ZŠ 2 

- Spolupráce s Kulturním střediskem, vzájemná koordinace programů pro veřejnost, 

kroužků, výstav, sdílení nápadů 

- Informační centrum – jak funguje? Otvírací doba, nabízené služby….. 

- Shromažďuje knihovna informace o Pečkách a nejbližším okolí? Např. publikace, 

informace o významných událostech, místech apod.? 

- Publikační činnost – podpora literatury místních o našem regionu – je taková podpora? 

Příprava sborníku ke 100letům republiky, textů o místních památkách apod. 

- Využívá knihovna granty VISK a K21? 

___________________________________________________________________________ 

Body jednání:  

Finanční výbor postupně projednal všechny body programu a konstatuje: 

 Peníze z rozpočtu jdou na drobnou údržbu, např. WC, navrtání regálů apod. 

 

 Paní V. Krulišová podala v předchozích letech návrh na vybudování výtahu. Dříve 

ZUŠ pořádala koncert ke dni matek v knihovně, ale vzhledem ke starším lidem, kteří 

hůře vyjdou schody, tak se tato akce zrušila. 

 

 Knihovna zajišťuje prodej vstupenek společností Ticket Art, Tisketportal a Eventim. 

Ročně se prodají vstupenky cca za půl milionu, personální náklady nejsou žádné. Zisk 

z této činnosti je 17.000,- 
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 Revize knih se provádí jednou za pět let. To je jediná příležitost, kdy dochází 

k možnosti vyřadit z fondu knihy, které nebyly dlouhodobě půjčeny. 

 

 Po dohodě s  L. Hanzelínem paní V. Krulišová souhlasí, že se informační centrum 

přesune pod KS.  

 

 Knižní materiály o Pečecku knihovna shromažďuje. Neknižní materiál, který byl 

nashromážděn panem Tvrzem je uložen ve Státním archivu Kolín.  

 

Úkoly: 

 Knihovna dodá finančnímu výboru měsíční statistiku výpůjček. 

 

 Výměnný fond z Kutné Hory knihovna nevyužívá.  

- Paní V. Krulišová zašle FV zpracovanou analýzu výměnných fondů z Kutné Hory a 

propočet nákladů na využití této služby.  

 

Usnesení: 

 FV doporučuje ZM porovnání nákladů provozu knihovny ve srovnání s jinými 

příspěvkovými organizacemi města a také doporučuje, aby bylo ředitelce knihovny 

uloženo, aby se knihovna přidala k soutěži o energie s ostatními příspěvkovými 

organizacemi ve spolupráci s městským úřadem. 

           Hlasování: 4pro 

 

 FV doporučuje, aby ZM uložilo ředitelce knihovny, aby  ve spolupráci s vedením 

základních škol plánovala společné akce na podporu gramotnosti a pokusila se 

společně nalákat děti do místní knihovny.  

Hlasování 4pro 

 FV konstatuje, že vyjadřuje spokojenost nad tím, že na rozdíl od celorepublikového 

průměru, kde v knihovnách klesá počet čtenářů, tak v místní knihovně počet čtenářů 

zůstává a nebo mírně roste.  

Hlasování 4pro 

 FV doporučuje ZM, aby kulturní středisko s místní knihovnou navzájem více 

spolupracovali. 

Hlasování 4pro 

 FV doporučuje ZM užší práci kulturního střediska a knihovny na koordinaci a 

následné propagaci kulturních akcí organizovaných na území města.  
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            Hlasování 4pro 

 FV doporučuje ZM ponechat paní V. Krulišové agendu týkající se historických 

materiálů a podporu vzniku nových textů, publikací, fotografií a dalších materiálů 

k významným výročím nejen místního významu. Příkladem může být výročí 30let od 

sametové revoluce a také blížící se stoleté výročí povýšení Peček na město.  

           Hlasování 4pro 

 FV kladně hodnotí využívání grantů středočeského kraje a grantu VISK 3 

z ministerstva kultury pro získání dotací tří stanovišť internetu pro veřejnost, ve výši 

cca 50tis.  

 

Příští zasedání dne:  Termín příštího setkání FV bude 24. 4. 2019 v 18,00 hod. v MěÚ a na 

programu budou účetní závěrky příspěvkových organizací a závěrečný účet za rok 2018. 

 

Zápis vytvořila: Jana Koželská  

 

………………………….. předseda komise  

                                                                                  Tomáš Vodička  

………………………….. ředitelka knihovny 

                                                                                  Vladimíra Krulišová 

 

 

       

Přílohy: 

Přehledy aktivit 2016, 17, 18 

Statistika čtenářů 

Benchmarking knihoven 

Statistika výpůjček od roku 1943 

Výroční zpráva 2018, 2017 


