Výroční zpráva za rok 2017
Místní veřejná knihovna
1. Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 – Horní
Počernice, IČO: 75142937
2. kontakt: 605 700 774, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz
3. web: www.knihovnapocernice.cz
4. zřizovatel: ÚMČ Praha 20
5. ředitelka organizace: Božena Beňová
6. počet pracovníků: 7 HPP, zařazení: 5 knihovnic (z toho 1 pracovnice na
0,5 úvazku), 1 ekonomka a ředitelka
a 1 pracovník na zabezpečení budovy, kódování, zamykání, vynášení
popelnic – na ON. Úklid zajišťuje firma Amostar – smlouva uzavřena
25.5.2017
IT zajišťuje firma Pope Servis
Usnesením č. 12/11.4./08 Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo dne 5.5. 2008
Zřizovací listinu č.j. 63/OSK/2008 ze dne 28.5. 2008 příspěvkové organizace
Místní veřejná knihovna, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754 s účinností
od 1.7. 2008 a změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domu dětí a
mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1899 s účinností od 1. 7. 2008.
Usnesením Rady m.č. Praha 20 byla do funkce ředitelky MVK jmenovaná
Božena Beňová s účinností od 1.7. 2008.
Změna zřizovací listiny č.j. MCP20 000059/2014/OSVS nabývá účinnosti dnem
1.1. 2014 a v plném rozsahu nahrazuje zřizovací listinu ze dne 28.5. 2008
č.j .63/OSK/2008 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti ke dni 1.10. 2009,
ve znění změny zřizovací listiny ze dne 1.10. 2011.
Usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/23/8/0103/17 ze dne 18.12 . 2017 byla
schválena změna zřizovací listiny č.j. MCP20 019500/2017/OSVS, která nabyla
účinnosti dne 1.1. 2018 a v plném rozsahu nahrazuje výše uvedené.
7. Hlavní činnost: viz Statut MVK
Oddělení pro dospělé : odd. Beletrie, odd. Naučné literatury

Oddělení pro děti a mládež
8. Hlavní činnost: viz. Statut MVK
Oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež
- buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem
k potřebám všech občanů a plnění účelu svého zřízení
- rozvoj čtenářství
9. další služby pro veřejnost: přístup k internetu
- bibliografická příprava pro školy
- vzdělávací cykly pro MŠ
- besedy pro školy a veřejnost
-

březen – měsíc knihy, čtenářů a knihoven
říjen – týden knihoven
poskytování informací v rámci možnosti knihovny(rešerše atd.)
knihovní fond obohacen o CD , DVD (především mluvené slovo)

8. počet registrovaných čtenářů: 1232 do 15 let 562
9. počet návštěvníků: 14 050
10. výpůjčky celkem 36 382
11. přírůstky knihovního fondu: 1 303
Vyřadili jsme 596 svazků knih z důvodu opotřebování, ztráty z řad
čtenářů.
12. stav knižního fondu k 31.12.2017: 30 104 svazků knih
počet periodik: 31 exemplářů
13. technické vybavení: 9 x počítače služební, 2x notebook
3x počítače pro uživatele
4x kopírka s tiskárnou
5x mobilní telefon
14. výnosy z knihovnické činnosti: 77 908 Kč

dotace z rozpočtu kraje: 60 600 Kč
15.schválený rozpočet MČ 20 – Horní Počernice 5 194 000 Kč
Během roku 2017 byla stěžejní akce Slavnostní otevření knihovny 5. června.
Kulturní akce pro veřejnost: 6
Vzdělávací akce pro veřejnost: 19
Březen – měsíc knihy, čtenářů a knihoven byl zaměřený na všechny věkové
kategorie, bonus v podobě bezplatné registrace nových čtenářů.

Závěr:
Rok 2017 se vyznačoval dokončovacími pracemi v rámci rekonstrukce
knihovny a následným stěhováním z Chvalské tvrze.
Neobešlo se to bez problémů s firmou, která vyhrála ve výběrovém řízení
(ORSmix Praha 9).
Nedodržení dodací lhůty, nekvalitní odvedení práce, výpadek u subdodavatelů
atd.
Vnitřní vybavení zhotovila firma Ceiba s.r.o. k naší veliké spokojenosti.
V květnu jsme zahájili stěhování a dne 5. června jsme mohli knihovnu
slavnostně otevřít.
Rozpočet činil 12 milionů.
Knihovna je rozšířená o jedno oddělení (oddělení pro dospělé se rozdělilo na
odd. Beletrie a odd.Naučné literatury).
V prostorách přízemí budovy nově vzniklo Kulturně komunitní centrum.
Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých
cílových skupin a generací. Budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří
vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších
neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin
na území MČ Praha – Horní Počernice.
Uskuteční se osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám
řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny (psycholog, právník),
besedy, semináře, přednášky.
Projekt je financovaný z OP Praha – pól růstu ČR.
V Praze dne 10. dubna 2018

Zprávu vypracovala Božena Beňová – řed. MVK

