
 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

MĚSTSKÉ KNIHOVNY BENEŠOV  

ZA ROK 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zpracovala:  Ing. Hana Zdvihalová                                                                           březen 2020 

ředitelka Městské knihovny Benešov 



2 
 

Obsah: 

I. Základní identifikační údaje organizace 

II. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 

- Akvizice, katalogizace a organizace fondu 

- Služby čtenářům a uživatelům knihovny 

- Kulturně vzdělávací akce pro děti a dospělé realizované v roce 2019 

- Činnost regionálního centra 

III. Rozbor hospodaření 

- Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení ZVH 

- Čerpání účelových dotací a jejich vyhodnocení 

- Zdroje financování, mzdové náklady 

- Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy 

- Peněžní fondy 

- Pohledávky 

- Závazky 

IV. Výsledky kontrol 

V. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti 

VI. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Příloha: statistický výkaz o knihovně za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Základní identifikační údaje organizace 

Název:  Městská knihovna Benešov 

Zřizovatel:  Město Benešov 

Statutární zástupce:  Ing. Hana Zdvihalová 

IČO:  661 34 111 

DIČ:  CZ66134111 

Forma:  Samostatná příspěvková organizace, pověřená výkonem regionální  

  funkce 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Benešov, č. ú: 320444399/0800 

Datová schránka:  ID8zxzjag 

 

Předmět činnosti: Městská knihovna Benešov s pobočkou v Úročnici č.p. 7 se ve své činnosti 

soustřeďuje zejména na poskytování knihovnických, bibliografických, informačních a dalších 

služeb vymezených dle zákona č. 257/2001 Sb.o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb 

Knihovna je pověřena SVK v Kladně výkonem regionálních funkcích v určeném územním 

celku regionu Benešov, který svým rozsahem přesahuje okres Benešov. 

 

II. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena 

Leden 

Realizace pořadu Literární Café s prozaičkou a koncertní pěvkyní Annou Olgou Markowitz. 

 

Únor 

Realizace poslechového pořadu s hudebním kritikem Jiřím Černým na téma Aretha Franklin. 

Přednáškový pořad s PhDr. Václavem Bartůškem na téma Studentský masopust. Zahájení 

jarního semestru 2019/2020 v rámci Virtuální univerzity třetího věku. 

 

Březen 

Realizace besedy s Jiřím Bartoněm na téma Velká kniha herců první republiky. Akce pro děti - 

Hravé dopoledne s kufříky, divadelní představení Divadlo u dvou Kašparů. 
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Duben 

Realizace poslechového pořadu s hudebním kritikem Jiřím Černým na téma Karel Černoch. 

Realizace přednášky s Liborem Drahoňovským na téma Česká Kanada. Přednáška s Markem 

Jelínkem Na koloběžce po státech Jižní Ameriky. 

 

Květen 

Realizace besedy s Jiřím Bartoněm na téma Indická numerologie. Akce pro žáky 1. tříd - 

Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského. 

 

Červen 

Realizace přednášky Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své síly zabezpečenou 

organizací Dementia I.O.V., z.ú., realizace poslechového pořadu s hudebním kritikem Jiřím 

Černým na téma Eric Clapton, přednáška s Jiřím Chvojkou S historikem do Egypta. 

V souvislosti s odstoupením z funkce paní Mgr. Dany Vykoukové je pověřena vedením paní 

Radmila Slámová, vedoucí úseku služeb čtenářům. 

 

Červenec – srpen 

Realizace herních a čtecích dní v dětském oddělení.  

 

Září 

Na konci září spuštěn nový literární blog Kafárna. Povídání se stylistkou Danou Beranovou. 

Výstava Albatros slaví 70 v oddělení pro děti.  

 

Říjen 

Nástup nově jmenované ředitelky, Ing. Hany Zdvihalové. Zahájení zimního semestru 

2019/2020 v rámci Virtuální univerzity třetího věku. Účast Městské knihovny Benešov na 23. 

ročníku celostátní akce „Týden knihoven“. Příprava a odevzdání rozpočtu knihovny za r. 2020 

a střednědobého výhledu na r. 2021 – 2022. Spuštění čtenářského klubu ve spolupráci s MUD. 

Přednáška s Janem Marešem o Cestě do Japonska. Povídání se stylistkou Danou Beranovou – 

líčení.   

 

Listopad 

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020. Realizace akce Den pro dětskou knihu – projekt 

Listování. Výstava Pozor, v knihovně je kocour v oddělení pro děti. Nástup nového 

zaměstnance do audioviziuálního oddělení. Realizace besedy s Jarmilou Mandžukovou na téma 

Sám sobě lékařem. Realizace přednášky s Jiřím Kadlecem v rámci Týdne vědy Akademie věd. 
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Navázání spolupráce s Rytmus Střední Čechy, o.p.s. – zajištění praxe v délce 3 měsíců pro žáka 

ze Základní školy a Praktické školy Benešov. Navázání spolupráce s Vyšší odbornou školou a 

Střední zemědělskou školou – zajištění vánoční výzdoby v prostorách knihovny.  

 

Prosinec 

Realizace poslechového pořadu s hudebním kritikem Jiřím Černým na téma Rolling Stones. 

 

V průběhu celého roku probíhaly v oddělení pro dospělé a ve studovně tematické výstavky, 

např. novinky, výročí narození známých osobností, významné mezinárodní dny a události 

apod. 

 

Akvizice, katalogizace a organizace fondu 

Přírůstek knihovního fondu v r. 2019 
Městská 
knihovna 
Benešov 

pobočka 
Úročnice 

Přírůstek nových knih celkem 
(všechna odd. knihovny) - vyjma 

Regionálního centra 
4 073 32 

Z toho knihy pro děti 1032 8 

DVD 103 0 

Audio - media 79 0 

Tématické kufříky 0 0 

Hudebniny 48 0 

Ostatní knihovní jednotky (mapy, 
elektr. Dokumenty, brožury) 

188 0 

Přírůstek knihovního fondu celkem 4491 32 

Počet exemplářů titulů odebíraných 
periodik 

140 6 

 

Doplňování knihovního fondu probíhalo dle finančních možností knihovny a v souladu se 

schváleným rozpočtem pro rok 2019. 

V oblasti regionální funkce je od roku 2006 realizován centrální nákup z SKV v Kladně pro 

všechny prověřené knihovny ve Středočeském kraji a tento knižní fond je evidován jako 

majetek Středočeského kraje se speciálně vygenerovanou řadou přírůstkových čísel SVK 
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Kladno a nezapočítává se do přírůstku Městské knihovny Benešov. Knihy jsou jak v katalogu, 

tak fyzicky ve výměnném fondu označeny signaturou „K“. 

Na základě smlouvy mezi SKIPem, MK ČR a ochrannými autorskými svazy musí knihovna 

odvádět z tržeb za půjčování hudebních nosičů 40 % Ochrannému svazu autorskému (OSA). 

Zbývajících 60 % tržeb je v rámci rozpočtu určeno k navýšení částky na akvizici CD + 

zvukových knih. V posledním čtvrtletí r. 2019 byla smlouva změněna tak, že nyní knihovna 

platí paušálně částku 607 Kč/měs. 

Knihovní fond je doplňován především pomocí akvizičního portálu Team Library, který 

zahrnuje nabídky PEMIC, KOSMAS, ALBATROS, ALPRES, EUROMEDIA, HOST a dává 

možnost vybrat nejvýhodnější cenu titulu u různých dodavatelů. Dále knihovna nakupuje u 

BETA Dobrovský a přímým výběrem v knihkupectví Daniela. Podle potřeby využíváme 

možnosti nákupu v knihkupectví Neoluxor, antikvariátech nebo přímých nabídek od autorů. 

Používáme ediční plány, které nám distributoři zasílají především 

e-mailem. Při nákupu také zohledňujeme požadavky uživatelů knihovny.  

 

Služby čtenářům a uživatelům knihovny 

Hlavní číselné ukazatele 

Městská 

knihovna 

Benešov + 

Úročnice 

z toho: 

pobočkaÚročnice 

čtenáři celkem 3 567 46 

z toho čtenáři do 15 let 690 15 

návštěvníci knihovny (fyzické 

návštěvy) 
105 335 215 

výpůjčky 161 752 785 

přírůstek knihovního fondu - knihy, 

CD, DVD 
4 523 32 

kulturní a vzdělávací akce celkem 175 3 

metodické návštěvy 173 0 

Semináře, porady a vzdělávací akce 

pro region 
8 0 

svazky v souborem 13 170 0 
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Kulturně vzdělávací akce pro děti a dospělé realizované v roce 2019 

Datum Přednášející Název 

28.01.2019 Anna Olga Markowitz 
Literární Café s prozaičkou a koncertní pěvkyní Annou 
Olgou Markowitz 

11.02.2019 PhDr. Václav Bartůšek Studentský masopust 

18.02.2019 Jiří Černý Aretha Franklin 

11.03.2019   Hravé dopoledne s kufříky 

25.03.2019 Jiří Bartoň Velká kniha herců první republiky 

18.03.2019 Mirka Vydrová Divadlo u dvou Kašparů 

03.04.2019 Libor Drahoňovský Česká Kanada 

04.04.2019 Dementia I.O.V., z.ú. Péče o člověka s demencí 

15.04.2019 Jiří Černý Karel Černoch 

25.04.2019 Marek Jelínek Na koloběžce po státech Jižní Ameriky 

06.05.2019 Jiří Bartoň Indická numerologie 

22.05.2019   Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 

24.05.2019   Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 

31.05.2019   Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 

06.06.2019   Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 

06.06.2019 Dementia I.O.V., z.ú. 
Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své 
síly 

07.06.2019   Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 

10.06.2019 Jiří Černý Eric Clapton 

26.06.2019 Jiří Chvojka S historikem do Egypta 

15.07.2019   Herní a čtecí den 

19.08.2019   Herní a čtecí den 

30.09.2019 Dana Beranová Povídání se stylistkou 

02.10.2019   Čtenářský klub - první setkání 

02.10.2019 Jan Mareš Cesta do Japonska 

03.10.2019   Den otevřených dveří 

03.10.2019 Jiří Šebesta Podivuhodný svět her Jiřího Šebesty 

30.10.2019 Dana Beranová Povídání se stylistkou - líčení 

06.11.2019 Jarmila Mandžuková Sám sobě lékařem 

14.11.2019 Jiří Kadlec Týden vědy Akademie věd 

21.11.2019 Bohumil Kebza Herní odpoledne  

30.11.2019 
Věra Hollá, Pavel Oubram, 
Tomáš Drápela 

Den pro dětskou knihu - Listování - Lichožrouti 

18.12.2019 Jiří Černý Rolling Stones 

VU3V 

Jarní semestr: téma Historie 
a současnost české 
myslivosti  5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4. 2019 

Podzimní semestr: téma 
Křesťanská ikonografie a 
hagiografie  1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. 2019 

 

Během měsíců školního vyučování proběhlo v Městské knihovně Benešov 85 vzdělávacích 

pořadů pro školky a školy z Benešova a okolí.  
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Činnosti regionálního centra 

Městská knihovna Benešov je od roku 2006 jednou z několika knihoven, která je v souladu 

s ust. § 11 odst.3 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění pověřena výkonem 

regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Výkon regionálních funkcí pro obsluhované 

knihovny v pověřeném regionu má přispívat k všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických 

a informačních služeb občanům, ke koordinaci a dělbě práce odborných knihovnických a 

informačních služeb občanům, zajištění průběžného vzdělávání profesionálních a 

neprofesionálních knihovníků regionu, rozšíření nabídky literárních novinek 

v neprofesionálních i malých profesionálních knihovnách a zabezpečení kontinuity odborné 

úrovně základních knihovnických technik ve veřejných knihovnách. Činnost regionální funkce 

poskytovala Městská knihovna Benešov v loňském roce pro 115 knihoven ve vymezeném 

územním celku s rozšířenou teritoriální působností. V roce 2019 bylo za Městskou knihovnu 

Benešov realizováno celkem 173 metodických návštěv, 65 odborných konzultací (osobně, 

telefonicky nebo e-mailem). Přírůstek knihovního fondu činil 1.765 svazků, expedováno bylo 

220 výměnných souborů, které obsahovaly celkem 13.170 svazků. Celkem bylo najeto 5.499 

km. Pro knihovníky byly uspořádány 4 odborné porady a 4 vzdělávací akce. Částka určená na 

financování výkonu regionální funkce v Městské knihovně Benešov pro rok 2019 byla 

stanovena Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje č. S-7479/KUL/2018 

a následného dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotaze z rozpočtu Středočeského kraje na 

rok 2019 č.1/RKF/2019 č. S-7479/KUL/2019 v celkové výši 1.242.987 Kč. Kromě běžných 

provozních výdajů byl příspěvek použit např. na nákup kancelářských židlí, flipchartu, 2 stanic 

UPS, bezdrátového scanneru, tiskárny, notebooku, skládacího hliníkového rudlu nebo 

mobilních telefonů atd. Městská knihovna Benešov vyčerpala schválenou dotaci v plné výši, 

v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotaze z rozpočtu Středočeského kraje a v to v plné míře 

na výkon regionálních funkcí. Za zmínku také stojí, že Městská knihovna Benešov navrhla do 

soutěže o nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středočeský Kramerius 2019 za 

Benešovsko Obecní knihovnu Tehov a to díky přebudování původní knihovny na nový prostor 

v kombinaci s komunitním centrem.  

 

III. Rozbor hospodaření 

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení ZVH 

Náklady celkem 9 883 478,17 Kč 

Výnosy celkem 9 961 318,84 Kč 

Hospodářský 

výsledek 

77 840,67 Kč 

 

Zisk vznikl z důvodu mírného nárůstu plateb za upomínky knih (10 115,- Kč), úspor na 

mzdových nákladech (7 103,- Kč) a zákonných sociálních nákladech (17 019,- Kč) a drobnými 

zůstatky na ostatních položkách. 
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Zapojení fondů do výnosů: 

Fond rezervní – ze zlepšeného HV – proúčtování daňové úspory z roku 2018 ve výši 54 910,- 

Kč (nákup majetku v OTE, DDHM, DDNM, kniha). 

Fond FKSP ve výši 12 500,- Kč (nákup majetku). 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku  

Dle vyhlášky č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů navrhuje Městská knihovna 

Benešov přesun ve prospěch rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 

77 840,67 Kč  

 

Informace o přesunech mezi syntetickými účty 

Skupina Částka Poznámky 

Materiál 29 000,00 Kč Vzniklá úspora především na materiálu na údržbu byla 

přesunuta do skupiny ostatní náklady na pořízení DDHM. 

Opravy a 

udržování 

55 000,00 Kč 

 

 

2 400,00 Kč 

Z důvodu personálních změn v organizaci neproběhly 

plánované opravy (oprava zábradlí, žaluzií…), úspora byla 

převedena do skupiny mzdy. 

Na konci roku bylo z důvodu nutné opravy výtahu přesunuto 

2400,- Kč ze skupiny služby. 

Energie 73 000,00 Kč Z důvodu mírné zimy došlo k úspoře na energiích a tato 

úspora byla převedena do skupiny mzdy. 

Služby 47 500,00 Kč 

 

2 400,00 Kč 

Úspora byla přesunuta do skupiny ostatní náklady na pořízení 

DDHM.  

Na konci roku bylo přesunuto 2400,- do skupiny oprav 

z důvodu poruchy výtahu. 

Mzdy 30 000,00 Kč 

 

 

128 000,00 Kč 

Na základě kontroly zřizovatele byla částka přesunuta z účtu 

zákon. soc. náklady- vzdělávání zaměstnanců do skupiny 

služby na účet ostat. služby – vzdělávání zaměstnanců. 

Peníze byly přesunuty z jiných skupin z důvodu nárůstu 

mzdových nákladů v souvislosti s odchodem z funkce ředitele 

a vyplácení doplatku příplatku za vedení za minulá léta.  

Ostatní 

náklady 

76 500,00 Kč Přesunuty peníze do této skupiny byly použity na nákup 

DDNM - Kniha vydaných faktur, dle pokynu zřizovatele a na 

DDHM. 

  

 

Čerpání účelových dotací a jejich vyhodnocení: 

V roce 2019 čerpala Městská knihovna Benešov účelovou dotaci ÚZ 00603 ve výši 1 242 987,- 

Kč z rozpočtu Středočeského kraje S-7479/KUL/2018 na výkon regionální funkce knihovny 

s možností čerpání od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Městská knihovna Benešov vyčerpala 

v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace veškeré poskytnuté finanční prostředky na výkon 

regionálních funkcí a přidělenou dotaci ve stanoveném termínu řádně vyúčtovala.  
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Zdroje financování, mzdové náklady 

Městská knihovna Benešov byla v roce 2019 financována formou vícezdrojového 

financování: 

a) Příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši:  8 112 000,- Kč 

b) ÚZ 00603 od Středočeského kraje ve výši:  1 242 987,- Kč 

Mzdové náklady za rok 2019 za městskou funkci knihovny činily 4 619 986,- Kč. Z toho 

mzdové náklady hrazené z účelové dotace ÚZ 00630 na regionální funkci za rok 2019 činily 

660 089,- Kč. Průměrný plat v Městské knihovně v návaznosti na počtu zaměstnanců a zdrojích 

financování byl v roce 2019 ve výši 28 690,-. Průměrný plat byl ovlivněn doplatkem příplatku 

za vedení (za předchozí léta) odcházející ředitelky. Doplatek byl vyplacen na pokyn zřizovatele. 

 

Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy 

V Městské knihovna Benešov v roce 2019 proběhla na konci roku nutná oprava výtahu. 

 

Peněžní fondy 

Fond odměn: 262 955,61 Kč 

Z fondu odměn v roce 2019 nebylo čerpáno. 

Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Počáteční stav 137 197,10 Kč 1. 1. 2019 

Tvorba  84 737,00 Kč Příděl z hrubých mezd 

Čerpání 52 852,00 Kč Stravné, penzijní pojištění, dary, sport, ostatní 

(kávovar) 

Konečný 

zůstatek 

169 082,10 Kč 31. 12. 2019 

 

Fond rezervní: 

Počáteční stav 545 992,35 Kč 1. 1. 2019 

Tvorba 259 264,53 Kč  Převod z ZHV 

Čerpání 54 910,00 Kč Proúčtování odložené daně za rok 2018 

Konečný 

zůstatek 

750 346,88 Kč 31. 12. 2019 

 

Za odloženou daň bylo pořízeno ESET Secure OFFICE (32 199,- Kč), Acrobat Photoshop (3. 

910,Kč), monitor a tiskárna (18 122,- Kč), knihy (679,- Kč). 
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Fond reprodukce majetku: 

Počáteční stav celkem 908 062,87 Kč 1. 1. 2019 

Tvorba 37 572,00 Kč Odpisy 

Čerpání 0,00 Kč  

KZ - městská funkce 352 609,87 Kč 31. 12. 2019 

KZ - městská funkce MK 

ČR 

74 760,00 Kč 31. 12. 2019 nekryto finančně 

KZ - regionální funkce 518 265,00 Kč 31. 12. 2019 kryto z dotace RFK 

Konečný zůstatek celkem 945 634, 87 Kč 31. 12. 2019 

 

Dle pokynu zřizovatele se od 1. 1. 2019 tvoří fond pouze z finančně krytých odpisů 

zřizovatelem a ne z majetku nakoupeného z dotace. 

 

Pohledávky  

Ke dni 31. 12. 2019 byly evidovány v rámci dokladové řádné inventarizace pohledávky:  

Pohledávky za faktury 490,00 Kč Faktury za MVS, datum splatnosti je 

v roce 2020 

Soudem uznané 

pohledávky 

8 342,00 Kč Za ztracené knihy a soudní poplatky 

Pohledávky za upomínky 2 100,00 Kč Poplatky za upomínky od čtenářů 

Zaplacené zálohy: 942 000,00 Kč Zálohy na energie, služby  

 77518,00 Kč Zálohy na energie, služby RFK 

 2251,00 Kč Zálohy na časopisy 

Celkem 1 032 211,83 Kč  

 

Závazky 

Jedná se o krátkodobé závazky za neuhrazené faktury, které nebyly dodány do data účetní 

inventarizace. Úhrnem se jednalo o 18 faktur v celkové výši 38 352,98 Kč. Ostatní vyplynuly 

s ohledem na lednový výplatní termín výplaty mezd za prosinec 2019 a s tím související odvody 

daně a sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši 636 886,- Kč. 

 

IV. Výsledky kontrol 

V roce 2019 byla provedena kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení. O provedené 

kontrole byl sepsán protokol, ve kterém nebyly kontrolním orgánem zjištěny žádné nedostatky. 

Dále byla provedena kontrola Městem Benešov. Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření 

s veřejnými prostředky a dodržování platných právních předpisů. O provedené kontrole byl 

sepsán zápis, kde byly uvedeny nedostatky. Tyto nedostatky byly podle návrhu kontroly 

napraveny.  
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V. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 

Městská knihovna Benešov vede evidenci osob se zdravotním postižením, ale vzhledem 

k tomu, že nezaměstnává v pracovním poměru více jak 25 zaměstnanců, není tudíž v souladu s 

§ 81 zákona č. 435/2004Sb. povinna zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 

povinného (4%) podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

 

VI. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

V roce 2019 nebyly dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů vzneseny na Městskou knihovnu Benešov žádné dotazy v režimu zákona. 
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Příloha č. 1 – Roční výkaz o knihovně (str. 1) 
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Příloha č. 1 – Roční výkaz o knihovně (str. 2) 

 


