Výroční zpráva za rok 2020
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1. Identifikační údaje
Název organizace:

Místní veřejná knihovna

Právní forma:
Sídlo organizace:
IČO:
Zřizovatel
Evidenční číslo knihovny
na Ministerstvu kultury ČR:
Statutární orgán:
e-mail:
tel.:
mobil:

Příspěvková organizace s právní subjektivitou
Náchodská 754/94 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
75142937
MČ Praha 20, Jívanská 647/10
3980/2003
Božena Beňová, ředitelka organizace
knihovna@knihovna-hp.cz
270 006 060
605 700 774

Zástupce statutárního
orgánu:
Tel.:

Berenika Wagnerová
260 006 061

Zřizovací listina:

Novelizované znění Zřizovací listiny platné od 1.1.2017

2. O organizaci
Historie:
Povinnost zřizovat veřejné knihovny v obcích byla dána jedním z prvních zákonů vzniklé
Československé republiky již v roce 1919. Zákon jako první stanovil, aby se daň na
udržování obecní knihovny vyměřovala podle počtu obyvatel v obci trvale bydlících.
Počátky vzniku knihovny v naší obci sahají podle kronik do roku 1905.
V současné době je knihovna po rozsáhlé rekonstrukci od jara 2017. Má rozšířené prostory a
bezbariérový přístup. Současně bylo vybudované Kulturně komunitní centrum
Horní Počernice, které se nachází v přízemí budovy. Posezení poskytuje nově i zahrádka.

Činnost knihovny:
Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou a zákonem č. 257/2001 Sb. Ve znění pozdějších
předpisů (knihovní zákon). Poslední změna zřizovací listiny č. j. MCP20 019500/2017,
schválené usnesením ZMČ Praha 20 č.23/8/0103/17 ze dne 18.12.2017, která nabyla
účinnosti od 1.1.2018.
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Hlavním účelem je provozování knihovnické, informační, osvětové, výchovné, kulturní a
vzdělávací činnosti.
Předmětem činnosti knihovny je:
-

půjčování knih, periodik, CD a dalších informačních materiálů za podmínek stanovených
knihovním řádem knihovny
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí k podpoře kulturního povědomí občanů všech
věkových kategorií
poskytování bibliograficko-informačních služeb

3. Knihovnické a informační služby, statistika za rok 2020
Knihovna měla v roce 2020 1 623 registrovaných čtenářů, z toho
do 15 let 597 dětských čtenářů.
Počet návštěvníků: 29 544
Návštěvníci webových stránek knihovny: 4 036
Návštěvníci využívající internet v knihovně: 256
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny: 1 657
Počet vstupu do elektronického katalogu mimo knihovnu: 8 697
Návštěvníci kulturních akcí: 104
Návštěvníci vzdělávacích akcí: 155
Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem: 824
Celkem: 1 083
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Výpůjček celkem bylo 31 553

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:
Zvukové záznamy:
Prolongace (prodloužení):

3 545
17 861
880
7 512
927
795
12 096

Prodloužení
Zvukové záznamy
Periodika
Krásná dětem
Naučná dětem
Krásná dospělým
Naučná dospělým
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Knihovní fond: k 31. 12. 2020 má knihovna ve svém fondu 26 609 knihovních jednotek.
Naučná literatura: 10 731
Krásná literatura: 15 562
Zvukové záznamy:
300
Počet titulů periodik: 31
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Počet titulů periodik
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V roce 2020 jsme koupili 2 323 knih a vyřadili 6 832 knih (opotřebované a ztracené z řad
čtenářů, chycené plísní, které máme v nevyhovujícím skladu).
V obci před ZŠ Ratibořická pravidelně nabízí půjčování knih Bibliobus z MK Praha.
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Krásná dospělým
Naučná dospělým
0

5000

10000

15000

Porovnávací tabulka – výpůjčky za rok 2017
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Celkem:

36 382

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:
Zvukové záznamy:

4 859
20 703
1 158
7 731
1 784
144
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Porovnávací tabulka – výpůjčky za rok 2018
Celkem:

47 488

Naučná dospělým:
Krásná dospělým:
Naučná dětem:
Krásná dětem:
Periodika:
Zvukové záznamy:

7 539
25 009
1 784
10 829
1 867
460
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Zvukové záznamy
Periodika
Krásná dětem
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Krásná dospělým
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Porovnávací tabulka - Čtenáři:
Rok 2016
1 182 čtenářů, z toho 437 do 15 let
Rok 2017
1 232 čtenářů, z toho 562 do 15 let
Rok 2018
1 265 čtenářů, z toho 571 do 15 let

Knihovna a dopad na její činnost v době pandemie koronaviru
S ohledem na průběh pandemie koronaviru byl provoz knihovny a komunitního centra velkou část roku
omezen. Knihovna pružně reagovala na měnící se situaci a přizpůsobila svůj provoz aktuálním nařízením
Vlády ČR. Výpůjčky byly ve spolupráci s MKP průběžně prodlužovány, čtenáři tak nemuseli mít obavy
O placení pokut za pozdní vrácení. V průběhu roku 2020 poskytla MKP místním knihovnám přímý přístup
do své e-knihovny přes katalogy MKP. Bylo dostupných kolem 2 500 e-knih.
Při omezených možnostech provozovala knihovna výdejové okénko. Rezervace dokumentů byla možná
Přes online katalog. O tuto službu byl zájem ze strany čtenářů velký.
V roce 2020 byla naše knihovna vybrána Městskou knihovnou V Praze do soutěže Městská knihovna roku,
kde – cituji: „více než důstojně reprezentovala veřejné knihovny za kraj Praha. Za účast v soutěži i přípravu
požadovaných podkladů patří knihovně velké dík.“
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Kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou během roku 2020
9.1.2020 První kroky do knihovny - IQ School - 18 účastníků
15.1.2020 Beseda, autorské čtení, autogramiáda se spisovatelkou Alenou Morštajnovou
16.1.2020 Bibliografická příprava žáků – ZŠ Stoliňská – 20 účastníků
12.2.2020 První kroky do knihovny – MŠ Zelenečská – 13 účastníků

Ostatní kulturně – vzdělávací akce organizuje knihovna společně s KKC

O dění v knihovně a knižních novinkách pravidelně jednou měsíčně informujeme na
stránkách
HPZ,
webu
www.knihovnapocernice.cz
a
facebooku:
https://www.facebook.com/mistniverejnaknihovnahornipocernice
Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze. Zúčastňujeme se seminářů pro knihovníky
a setkávání knihovníků. Od začátku roku 2020 dvě knihovnice navštěvují celoroční
rekvalifikační knihovnický kurz při Národní knihovně v Praze. Pravidelně nás navštěvují
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metodici z MK a zajímají se o naši práci v knihovně a její organizaci. Pravidelně posíláme
Roční výkaz o knihovně. V roce 2020 byla naše knihovna vybrána Městskou knihovnou
v Praze do soutěže Městská knihovna roku, kde : cituji „více než důstojně reprezentovala
veřejné knihovny za kraj Praha. Ta účast v soutěži i přípravu požadovaných podkladů patří
knihovně velké dík.“

Kulturně komunitní centrum
Koordinátorkou je MgA Světlana Lazarová.
Kulturní a vzdělávací akce pořádané Kulturně komunitním centrem během roku 2020
15. 1. – Beseda, autorské čtení a autogramiáda s paní Alenou Mornštajnovou.
23. 1. - Seminář: Osobní styl. Přednáší Dana Beranová.
30.1. - Seminář: Make-up. Přednáší Dana Beranová.
13. 2. - Křeslo pro hosta: Ze života dokumentaristy Martina Mahdala.
24. 9. - Seminář: Krize jako příležitost I. – Přenáší Marie Půrová
Návštěvnost kulturně-vzdělávacích
akcí během roku 2020

104

MČ Praha 20 provozuje pravidelně v prostorách KKC právnickou, psychologickou a logopedickou
poradnu.
Návštěvnost Kulturně komunitního centra
Spolek Senioři
Spolek Civ chorob a Svaz těl.
postižených
Včelařský spolek
Osada Chvalka
Svaz zahrádkářů
Seniorky CB
Maminky
Mumraj
Výuka angličtiny
Kurz angličtiny
Kurz Studia Bible
Kurz němčiny
Kurz Maluj s malířem
Kurz prožitkového malování
Kurz Relaxačního malování
Kurz Rozvoj výtvarných dovednosti

346

824
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Kurz hubnutí
První kroky do knihovny
Redakce HPZ
Kulturní komise
MAP
ČKBS
Rodiče rodičům
Sběrný dvůr
Klub podnikatelů
Setkání MČ Praha 20
Doprava Chvaly MČ Praha 20
Kulatý stůl MČ Praha 20
Komise MA 21 a ZMČ

205

Psychologická poradna
Právní poradna
Logopedická poradna

129

4. Personální údaje
Pracovní místa v MVK:
K 31. 12. 2020 je v knihovně 6.5 úvazků
Ředitelka MVK Božena Beňová:
Je statutárním orgánem knihovny, kterou jmenuje a odvolává rada MČ Praha 20.
Jedná ve všech věcech organizace samostatně, v plném rozsahu, je odpovědná za její
činnost, za správu svěřeného majetku a za řádné využívání přidělených prostředků.
Zajišťuje chod organizace – MVK: po stránce ekonomické, personální, bezpečnosti práce,
dodržování pracovního řádu, vnitřních směrnic, zodpovídá za půjčovní provoz, prezentaci,
koordinuje a zajišťuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, spolupracuje s Radou MČ,
odbory ÚMČ, školami a ostatními příspěvkovými organizacemi. Pravidelně informuje o dění
v knihovně na stránkách HPZ.
Jana Bílková:
Knihovnice (0,5 úvazku) zajišťuje půjčování v oddělení pro děti a mládež. Stará se o nákup,
katalogizaci, ochranu a půjčování knih, periodik a CD, vyřazuje tituly opotřebované a
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ztracené čtenáři. Podílí se na zajištění programu, především pro děti a mládež, ale i
dalších aktivitách knihovny.
Ekonomka (0,5 úvazku) - zajišťuje evidenci a platbu faktur, objednávek a mezd na základě
podkladů zpracovatele mezd, zodpovídá za provedení inventarizace majetku MVK na základě
pokynu ředitelky, vede Pokladní knihu.
Kateřina Oktábcová
Knihovnice (celý úvazek) v oddělení pro děti a mládež.
Zajišťuje půjčování knižního fondu. Stará se o nákup, katalogizaci knih, periodik a CD, jejich
ochranu – balení nových, opravy poškozených, vyřazování opotřebovaných a čtenáři
ztracených titulů. Podílí se při akcích pro dětské čtenáře. Zadává informace na webové
stránky knihovny a facebook.
Mgr. Petra Hýblová
Knihovnice (0,75 úvazek) Celý úvazek zkrácen na vlastní žádost ze zdravotních důvodů
k
1. říjnu 2019. Od 1. dubna 2019 uvolněna z funkce zástupce ředitelky. Stará se o nákup,
katalogizaci, ochranu – balení nových knih a opravy poškozených.
Půjčuje knihy z oblasti naučné literatury. Pomáhá čtenářům při vyhledávání materiálů
ke studiu, je odpovědna za knihovní systém, v případě potřeby objednává jeho servis (fa
Lanius, od července TRITIUS). Posílá upomínky čtenářům.

Lada Hamáková
Knihovnice ( celý úvazek) v oddělení beletrie. Stará se o nákup, katalogizaci knih, periodik a
CD. Půjčuje fond v oddělení beletrie, balí nové knihy, opravuje poškozené, vyřazuje
opotřebované tituly a knihy ztracené čtenáři. Poskytuje informace čtenářům, podílí se při
akcích knihovny.
MgA. Světlana Lazarová
Knihovnice (0,75 úvazek). Půjčuje knihy v oddělení naučné literatury, balí nové knihy,
opravuje poškozené. Pomáhá čtenářům při vyhledávání požadované literatury. Je
koordinátorkou Kulturně komunitního centra. Současně pomáhá při organizaci akcí pro
knihovnu (propagace, roznos letáků, posílání pozvánek).
Berenika Wagnerová – knihovnice (celý úvazek) v oddělení beletrie. Stará se o nákup,
katalogizaci knih a CD. Půjčuje fond v oddělení beletrie, balí nové knihy, opravuje
poškozené,
navíc zabezpečuje výrobu plakátů a letáků pro potřeby knihovny a KKC. Od 1. dubna 2019
jmenovaná zástupcem ředitelky.
Jindřich Čížek – pracovník na ON
Zabezpečení budovy – kódování, zamykání, starost o popelnice, pohotovost celotýdenní
(alarm, kontrola při výjezdu)
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Úklid zajišťuje firma Amostar – smlouva uzavřena 25. 5. 2017.
IT zajišťuje firma Pope Servis – k 1. 3. 2012 servisní smlouva, k 1. 10. 2013 internet
Účetnictví vede Ing. Vladimír Polívka - smlouva uzavřena 15. 7. 2008 Zpracování
mezd – Chvalský zámek – smlouva uzavřena 1. 10. 2011

5. Materiální zdroje
Po rozsáhlé rekonstrukci budovy získala knihovna i nové vnitřní vybavení.
Oddělení pro děti a mládež se nachází ve 2. patře budovy. Knihy jsou řazené podle věku dětí
a žánru, pro lepší orientaci slouží barevné puntíky. Oddělení má dětský koutek, herní prvky,
relaxační zónu a místo pro kočárky. V 1. patře je oddělení beletrie a oddělení naučné
literatury. Toto oddělení je specifické v tom, že knihy jsou řazeny podle MDT (mezinárodní
desetinné třídění), tudíž je větší náročnost na obsluhu, potřebná pomoc knihovnice při
vyhledávání konkrétních materiálů. Značnou část čtenářů tvoří studenti a dospělí studující,
kteří toto oddělení v hojné míře užívají. Součástí oddělení je studovna.
V oddělení beletrie se nacházejí romány klasické literatury řazené abecedně podle autorů,
detektivky, sci-fi, fantasy, humor, poezie a zvláštní častí fondu je povinná četba pro školáky
a studenty. Dále máme ve fondu periodika, denní tisk a zvukové záznamy.
K prostorám knihovny po rekonstrukci přibyla i zahrádka s posezením.
V obci jsme zřídili Knihobudku, která slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.
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V roce 2020 pokračoval v knihovně Batůžkový projekt. Knihovna poskytla prostory jako
sběrné místo pro tento účel. Tato myšlenka – vyzvat děti a jejich rodiče k pomoci těm
nejchudším dětem v Africe ke vzdělání a tím pádem v boji proti chudobě se setkala s
velkým ohlasem. Pomoc spočívá v dalším využití školních batůžků, které dárci naplní
podle přesných pokynů a donesou do knihovny. Tady se soustředí a následně odváží
kamionem do Vídně. Batůžkový projekt je součástí velkého mezinárodního projektu
Mary´s Meals. Celostátní koordinátor odvezl více než 250 kompletně naplněných
školních batůžků.

Technické vybavení
9x počítače služební, 2x notebook
3x počítače pro uživatele
4x kopírka s tiskárnou
5x mobilní telefon

6. Hospodaření
Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2020 následovně:

Schválený rozpočet MČ na rok 2020 činil:
(zahrnutý účelový neinvestiční příspěvek na knihy
a CD ve výši 250 000 Kč)

6 105 000 Kč

Dotace z rozpočtu kraje:
Výnosy z hlavní činnosti:
Z toho poplatky za upomínky:
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb,
vč.materiálu pro covid, příspěvku org. na stravu

63 300 Kč
122 425 Kč
29 452 Kč

Mzdové náklady:
OON
Náklady na zdrav. a sociální pojištění:
Ostatní sociální náklady:
Náklady na pořízení knihovního fondu:

1 232 983 Kč
3 037 511 Kč
194 210 Kč
1 026 690 Kč
110 975 Kč
284 447 Kč
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Odpisy:

7 424 Kč

Hospodářský výsledek roku 2020 činil 394 604,33 Kč.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku:
170 000 Kč do fondu odměn
168 814,33 Kč do rezervního fondu
Klimatizace
Během srpna 2020 byla v knihovně instalovaná klimatizace ve dvou etapách. Cena činila
(včetně „vícepráce“, která byla způsobena změnou vedení CU o 17m a činila 13 370,50Kč)
311 083,74Kč. Byly na to použity finanční prostředky z rozpočtu knihovny – rezervního
fondu. Majetek byl následně převeden do majetku MČ Praha 20.

Poděkování a závěr
Místní veřejná knihovna v Praze 9 – Horních Počernicích děkuje zřizovateli MČ Praha 20 za
pomoc a podporu. Dále Magistrátu hlavního města za poskytnutí účelové dotace na knihy,
Městské knihovně v Praze za metodické vedení, veškerou pomoc v rámci regionální
pomoci servis knihovního systému Tritius pomocí servisního portálu Service desk Praha.V
průběhu roku 2020 poskytla MKP přímý přístup do své e-knihovny přes náš katalog MVK.
Momentálně je dostupných ke stažení cca 2 500 e-knih. Národní knihovně České republiky
děkujeme za podporu v oblasti vzdělávání. Také nakladatelům a distribučním firmám za
vstřícný přístup k potřebám doplňování knižního fondu. Poděkování patří také
zaměstnancům za jejich práci a všem čtenářům, jejichž zájem o knihovnu a zpětná vazba je
pro nás velmi důležitá.

7. Přílohy
Fotogalerie
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Vypracovala dne 25. 5. 2020

_____________________
Božena Beňová ředitelka
MVK
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