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Náklady organizace – CELKEM (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018

Spotřeba materiálu 1 680 1 293 1 667 99,23% 1 215 1 129
z toho: nákup knihovního fondu 1 045 920 1 034 98,95% 885 0

Spotřeba energie celkem 344 424 329 95,64% 278 238
z toho: elektrická energie 200 232 191 95,50% 158 138

z toho: plyn 144 192 138 95,83% 120 100
z toho: voda 0 0 0 0 0
z toho: teplo 0 0 0 0 0

Opravy a udržování 511 25 35 3 12,00% 27 30
Cestovné 512 9 17 7 77,78% 12 12
Náklady na reprezentaci 513 33 33 9 27,27% 18 12
Ostatní služby celkem 1 758 1 710 1 668 94,88% 962 1 048

z toho: nájemné zřizovateli 873 965 670 76,75% 625 625
Mzdové náklady 521 6 522 6 797 6 178 94,73% 5 531 5 135
Zákonné sociální pojištění 524 2 104 2 199 1 995 94,82% 1 806 1 688
Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 356 363 237 66,57% 299 202
Daně a poplatky 531-539 2 2 2 100,00% 2 0
Pokuty a penále 541-542 0 0 0 0 0
Jiné ostatní náklady 543-549 30 30 35 116,67% 0 0
Odpisy dlouhodobého majetku 551 51 36 51 100,00% 192 221
Ostatní náklady 552-557 0 0 0 0 0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 614 262 438 71,34% 193 271
Finanční náklady 561-569 0 0 0 30 36
Náklady na transfery 571-572 0 0 0 0 0
Vnitropodnikové náklady 0 0 0 0 0
Náklady celkem 13 528 13 201 12 619 93,28% 10 565 10 022

Výnosy organizace – CELKEM (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018
Výnosy z činnosti 601-649 622 500 375 60,29% 586 384

z toho čerpání rezervního fondu 122 0 116 95,08% 27 26
Finanční výnosy 661-669 0 0 0 0 0
Výnosy z transferů 671-672 12 906 12 701 12 874 99,75% 10 116 10 141

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 11 975 11 975 11 975 100,00% 9 325 9 300
Vnitropodnikové výnosy
Výnosy celkem 13 528 13 201 13 249 97,94% 10 702 10 525

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 630 137 503
Daň z příjmů 591,5

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 630 137 503

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

502

518

Ekonomické výsledky za rok 2020: CELKEM

501

Výsledky celkem
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

Shrnutí hospodaření za rok 2020

Funkce městské knihovny
Náklady celkem 10 467 651,56 Kč

Výnosy celkem 10 774 412,21 Kč

Hospodářský výsledek 306 760,65 Kč

Regionální funkce

Náklady celkem 779 661,00 Kč

Výnosy celkem 779 661,00 Kč

Hospodářský výsledek 0,00 Kč
Podle vnitropodnikové směrnice se výnosy z dotace účtují průběžně ve výši uznatelných
nákladů.

Refektář jezuitské koleje

Náklady celkem 1 371 232,53 Kč

Výnosy celkem 1 694 495,48 Kč

Hospodářský výsledek 323 262,95 Kč

Organizace celkově
Náklady celkem 12 618 545,09 Kč

Výnosy celkem 13 248 568,69 Kč

Hospodářský výsledek 630 023,60 Kč
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

Pohledávky, závazky, finanční majetek

Krátkodobé pohledávky
Nejvýznamnější položkou krátkodobých pohledávek za rok 2020 jsou zaplacené zálohy
za nájemné nebytových prostor a zálohy za energie (plyn), dále náklady příštích období
(uhrazené víceleté předplatné časopisů, přístupy do odborných on-line databází,
poplatek za program evidence majetku).

Krátkodobé závazky
Nejvýznamnější položkou jsou doplatky platů zaměstnancům, zúčtování s institucemi
zdravotního a sociálního pojištění a odvody srážkové a zálohové daně. Součástí jsou
také závazky vůči dodavatelům, které byly vyfakturované do roku 2020 a uhrazené
v roce následujícím. Byla však snaha uhradit převážnou většinu závazků do konce
daného roku.

Projevil se zde také závazek vůči Ministerstvu kultury ze dvou nevyčerpaných dotací
(dotační titul K21) zaměřených na besedy pro děti a mládež. Dotace nebylo možné
do konce roku 2020 zcela vyčerpat z důvodu pandemické situace (po většinu roku
nebylo možné besedy realizovat). Nevyčerpaná část peněžních prostředků byla
navrácena zpět poskytovateli dotace. Podrobnější komentář viz výnosy z transferů
obsažený výše.

Finanční majetek

 bankovní účty 4 373 366,32 Kč
 běžný účet FKSP 68 207,53 Kč
 pokladny 10 496,00 Kč
 ceniny (stravenky) 103 860,00 Kč

Položka „bankovní účty“ v sobě zahrnuje zůstatky běžného a spořicího bankovního
účtu, oba jsou vedeny u Komerční banky.
Položka „pokladny“ zahrnuje zůstatek v hlavní pokladně a v pokladnách jednotlivých
oddělení.
Položka „ceniny“ v sobě zahrnuje stravenky v nominální hodnotě 90 Kč/ks.

Klatovy 10. února 2021
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Náklady organizace – CELKEM (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018

Spotřeba materiálu 1 427 1 039 1 411 98,88% 960 905
z toho: nákup knihovního fondu 800 700 790 98,75% 638 0

Spotřeba energie celkem 344 424 329 95,64% 278 238
z toho: elektrická energie 200 232 191 95,50% 158 138

z toho: plyn 144 192 138 95,83% 120 100
z toho: voda 0 0 0 0 0
z toho: teplo 0 0 0 0 0

Opravy a udržování 511 25 35 3 12,00% 27 30
Cestovné 512 7 15 7 100,00% 11 12
Náklady na reprezentaci 513 33 33 9 27,27% 18 12
Ostatní služby celkem 1 756 1 708 1 667 94,93% 961 1 048

z toho: nájemné zřizovateli 873 965 670 76,75% 625 625
Mzdové náklady 521 6 159 6 457 5 814 94,40% 5 191 4 817
Zákonné sociální pojištění 524 1 981 2 083 1 872 94,50% 1 691 1 580
Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 344 351 225 65,41% 285 192
Daně a poplatky 531-539 2 2 2 100,00% 2 0
Pokuty a penále 541-542 0 0 0 0 0
Jiné ostatní náklady 543-549 30 30 35 116,67% 0 0
Odpisy dlouhodobého majetku 551 51 36 51 100,00% 192 221
Ostatní náklady 552-557 0 0 0 0 0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 589 262 414 70,29% 193 256
Finanční náklady 561-569 0 0 0 30 36
Náklady na transfery 571-572 0 0 0 0 0
Vnitropodnikové náklady 0 0 0 0 0
Náklady celkem 12 748 12 475 11 839 92,87% 9 839 9 347

Výnosy organizace – CELKEM (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018
Výnosy z činnosti 601-649 622 500 375 60,29% 586 384

z toho čerpání rezervního fondu 122 0 116 95,08% 27 26
Finanční výnosy 661-669 0 0 0 0 0
Výnosy z transferů 671-672 12 126 11 975 12 094 99,74% 9 390 9 466

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 11 975 11 975 11 975 100,00% 9 325 9 300
Vnitropodnikové výnosy
Výnosy celkem 12 748 12 475 12 469 97,81% 9 976 9 850

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 630 137 503
Daň z příjmů 591,5

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 630 137 503

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Ekonomické výsledky za rok 2020: městská knihovna + refektář

501

502

518

Výsledky MěK+refektář
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

Náklady – souhrn středisek „Městská
knihovna“ a „Refektář“

Střediska „Městská knihovna“ a „Refektář“ jsou financována ze souhrnné částky
příspěvku zřizovatele. Z toho důvodu byla doplněna souhrnná tabulka za uvedená
střediska.

Úspora původně rozpočtovaných nákladů
Za rok 2020 se za organizaci relativně uspořila částka uvedená níže (částky jsou reálné,
pouze v některých případech jsou určeny kvalifikovaným odhadem):

Druh nákladu Úspora (v Kč)

Mzdové náklady na platy zaměstnanců 616 000

Z toho odhadované mzdové náklady na dohody o provedení práce
(pouze pro potřeby kulturních, společenských a vzdělávacích akcí)

58 000

Odvody na povinném pojistném (SP + ZP) 204 000

Odhadované náklady na honoráře za kulturní, společenské a vzdělávací
akce (včetně BJK) 284 364

Nájemné nebytových prostor: Městská knihovna + pobočka Luby
(vratka poměrné části nájemného za dobu nouzového stavu) 308 433

Náklady na energie (plyn, elektřina) – odhad dle porovnání skutečné
spotřeby za totožné období s rokem 2019 50 000

CELKOVÁ ÚSPORA NÁKLADŮ: 1 462 797
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

Komentář k tabulce úspory nákladů:

Celková úspora na personálních nákladech za organizaci (platy včetně povinných
odvodů) činí 820 tisíc Kč. Vzhledem k vysoké míře absencí zaměstnanců za rok 2020
(dlouhodobé nemoci, čerpání OČR z důvodu uzavření školských zařízení) byla
přesunuta část uspořených peněžních prostředků z personálních nákladů do provozní
činnosti. Na základě schváleného usnesení rady města č. 24, bod 490 ze dne
24. listopadu 2020, došlo k převedení částky 407 tis. Kč z personálních nákladů (platy
včetně zákonných odvodů) a změně tohoto závazného ukazatele hospodaření. Část
uspořených finančních prostředků byla převedena na spotřebu materiálu a pořízení
drobného dlouhodobého majetku.

Zvlášť jsou vykazovány náklady na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
(zahrnují služby při kulturních akcích, obsluhu baru, úklid prostor), jejichž výše je dle
předchozích zkušeností odhadována na částku 58 tis. Kč.

Uspořené náklady na neuskutečněné akce (tj. honoráře pro přednášející, ubytování
přednášejících, květiny atp.) jsou dle odhadů a zkušeností z minulých let vyčísleny
na 284 tis. Kč.

Vratky nájemného nebytových prostor za dobu nouzového stavu (za prostory
městské knihovny včetně refektáře a pobočky Luby) jsou úspory ve výši 308 tis. Kč.

Při porovnání skutečných odečtů plynu a elektřiny jsme vyčíslili úsporu v přibližné výši
50 tis. Kč, přičemž v refektáři nemáme srovnání s rokem 2019.

Část roku, kdy energie platilo SNK, je již kompletně přeúčtováno a uhrazeno. Plyn je
placen souhrnnou zálohou, ale v refektáři se nachází evidenční plynoměr, tudíž jsme
schopni částku vyčíslit a přeúčtovat. Dodavatelem plynu je nyní Pražská plynárenská.

Elektřina byla rozdělena na tři části: pro knihovnu je dodavatelem Pražská
plynárenská, samostatný elektroměr mají severní křídlo a refektář, za které se platilo
společnosti ČEZ.

Vzniklé skutečnosti na roky 2021 a 2022:

Pro roky 2021 a 2022 bude dodavatelem elektřiny společnost Centropol,
dodavatelem plynu i nadále Pražská plynárenská.
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

Mimořádné náklady související s nouzovým stavem
Pro úplnost přikládáme tabulku s vyčíslením mimořádných nákladů po dobu
nouzového stavu:

Typ nákladu Částka (v Kč)

Dezinfekce, ochranné rukavice, papírové utěrky 14 575,00

Ochranné roušky 18 560,00

Ochranné nástavce na pulty s plexisklem (půjčovna, ODM, čítárna,
pobočka Tolstého)

12 597,00

Stojany na dezinfekci rukou 2 ks 14 278,00

CELKOVÁ VÝŠE MIMOŘÁDNÝCH NÁKLADŮ: 60 010,00

Neočekávané a mimořádné výdaje spojené s nouzovým stavem jsou vyčísleny
na částku 60 tis. Kč. Knihovna dle pokynů od zřizovatele tímto zároveň provedla
předzásobení se ochrannými pomůckami v návaznosti na koronavirovou situaci
(zásoba cca na 4 měsíce do následujícího roku).

Vliv pandemie Covid-19 na snížení výnosů
Výnosy z činnosti za rok 2020 oproti předchozímu roku značně poklesly, tržby tak
za rok 2020 poklesly téměř na polovinu, což činí cca 150 tis. Kč (patří sem poplatky
za zpoplatněné služby, tj. kopírování, tisky, sankční poplatky, náhrady poštovného
za vyžádanou meziknihovní výpůjční službu, dále kurzovné za školení či besedy).

Vzhledem k uzavření knihovny nebylo možné po celou dobu nouzového stavu
poskytovat služby čtenářům. Automaticky tak byly prodlouženy registrační poplatky
čtenářů a výnosy o poměrnou část poklesly. Výši těchto ušlých výnosů není možné
vyčíslit vzhledem k jejich proměnlivosti. Část výnosů se reálně přesunula
do následujícího roku.

Nižší položku vlivem pandemie a souvisejícího nouzového stavu tvoří také výnosy
z tržeb za pronájem společenských prostor knihovny a ušlé výnosy z naplánovaných
kulturních akcí. Ty jsou odhadovány v částce 63 tisíc Kč, o které knihovna reálně
přišla.
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Náklady organizace – CELKEM (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018

Spotřeba materiálu 1 322 979 1 305 98,71% 892 905
z toho: nákup knihovního fondu 800 700 790 98,75% 638

Spotřeba energie celkem 240 280 232 96,67% 278 238
z toho: elektrická energie 130 160 127 97,69% 158 138

z toho: plyn 110 120 105 95,45% 120 100
z toho: voda
z toho: teplo

Opravy a udržování 511 20 30 3 15,00% 27 30
Cestovné 512 6 10 6 100,00% 11 12
Náklady na reprezentaci 513 18 18 7 38,89% 18 12
Ostatní služby celkem 1 300 948 1 278 98,31% 953 1 048

z toho: nájemné zřizovateli 582 625 461 79,21% 625 625
Mzdové náklady 521 5 423 5 721 5 317 98,05% 5 098 4 817
Zákonné sociální pojištění 524 1 799 1 901 1 710 95,05% 1 663 1 580
Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 321 328 202 62,93% 285 192
Daně a poplatky 531-539 2 2 2 100,00% 2
Pokuty a penále 541-542
Jiné ostatní náklady 543-549 30 30 35 116,67%
Odpisy dlouhodobého majetku 551 16 16 16 100,00% 182 221
Ostatní náklady 552-557
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 529 202 354 66,92% 193 256
Finanční náklady 561-569 30 36
Náklady na transfery 571-572
Vnitropodnikové náklady
Náklady celkem 11 026 10 465 10 467 94,93% 9 632 9 347

Výnosy organizace – CELKEM (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018
Výnosy z činnosti 601-649 572 450 352 61,54% 583 384

z toho čerpání rezervního fondu 122 116 95,08% 27 26
Finanční výnosy 661-669 0 0
Výnosy z transferů 671-672 10 454 10 015 10 422 99,69% 9 186 9 466

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 10 303 10 015 10 303 100,00% 9 121 9 300
Vnitropodnikové výnosy
Výnosy celkem 11 026 10 465 10 774 97,71% 9 769 9 850

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 307 137 503
Daň z příjmů 591,5

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 307 137 503

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

502

518

Ekonomické výsledky za rok 2020: městská knihovna

501

Výsledky MěK
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

Náklady – středisko „městská knihovna“
Spotřeba materiálu (účet 501)

Ve spotřebě materiálu je nejvýznamnější položkou nákup knihovního fondu (knih,
periodik, deskových her atd.) v souhrnné roční výši 790 tisíc Kč. Mezi další výrazné
položky patří nákup kancelářských potřeb, úklidových prostředků, nákup dalších
potřeb pro zpracování knihovního fondu (polepky, bezpečnostní pásky, obalovací fólie
atd.), spotřeba benzínu.  Další nezanedbatelnou položku tvoří nákup materiálu
na drobné opravy a pořízení drobného dlouhodobého majetku do hodnoty 3 tis. Kč
a materiál na vlastní výrobu drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Po převedení části uspořených mzdových prostředků došlo k obnovení již
nevyhovujícího sedacího nábytku v oddělení pro děti a mládež, pořízení nových židlí
pro veřejnost do čítárny a k navýšení limitu na nákup knihovního fondu.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vznikly knihovně další mimořádné a původně
neočekávané výdaje. Především se jednalo o pořízení ochranných a dezinfekčních
prostředků (ochranné rukavice, jednorázové ústenky, dezinfekce, papírové utěrky).
Tím došlo k navýšení výdajů na spotřebě materiálu cca o 33 tis. Kč. S tím souvisí také
zvýšení nákladů na nákup úklidových prostředků, aby byla zajištěna vyšší frekvence
úklidu veřejných prostor knihovny i prostor pro zaměstnance.

Spotřeba energií (účet 502)
Ve spotřebě energií došlo k úspoře především u elektrické energie. Úspora se
projevila také na spotřebě plynu, která však není tak markantní. Knihovna i přesto,
že byla veřejnosti po dobu nouzového stavu uzavřena, fungovala takřka beze změny,
neboť zaměstnanci chodili do práce v normálním režimu (vyjma překážek v práci).

Náklady na reprezentaci (účet 513)
Položka nákladů na reprezentaci je výrazně nižší než plánovaná, což je způsobeno
neuskutečněnými akcemi v prostorách knihovny, které nebylo možné pořádat.

Ostatní služby (účet 518)
Nejvýznamnější položkou je nájemné nebytových prostor, i přesto, že byla značná
část za dobu nouzového stavu prominuta ze strany zřizovatele. Částka nájemného je
ponížena o prominutou poměrnou část po dobu uzavření knihovny a činí částku
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59, 339 01 Klatovy

376 347 461, ekonom@knih-kt.cz
________________________________________________________________________

308 433 Kč (zahrnuty prostory Městské knihovny a pobočky Luby). Zálohy na vodu
a služby se po celý rok odváděly v obvyklé výši.

Ostatní služby dále zahrnují významnou položku za servis automatizovaného
knihovnického systému Tritius, servisní poplatky za počítačové programy (účetní
program, mzdový program, program pro evidenci majetku) včetně poradenské
činnosti k těmto programům, přístup do odborných on-line databází (personalistika
a mzdové poradenství, vnitropodnikové směrnice), servis kopírovacích strojů
a tiskáren, propagace knihovny, telekomunikační služby. Mezi služby se promítly také
rozpuštěné náklady příštích období, kdy se náklady z předchozího roku částečně
přesunuly do roku 2020 (např. databáze Codexis, Anopress IT apod).

Další položkou jsou náklady na ediční činnost. Jedná se o vydání publikace
J. F. Šumavský (hrazená částečně z dotace od KÚPK a částečně z rezervního fondu
knihovny), dále pak vydání publikace zaměřené na 160 let působení knihovny
v Klatovech. Oproti předchozím letům se díky uzavření knihovny zvýšily výpůjčky
elektronických knih, a tím se navýšily i náklady na jejich zajištění téměř
na trojnásobek. Náklady na pořízení elektronických knih činily v roce 2019 částku
18 571 Kč a v roce 2020 čítaly 58 950 Kč. Náklady na zabezpečení elektronických knih
jsou zajišťovány ve formě balíčku knih, který je využíván do jeho vyčerpání, následně
jsou balíčky dokupovány dle potřeby čtenářů.

Další položkou jsou náklady za absolvovaná školení či on-line webináře, pojištění
majetku, náklady na zvukové knihy, kontroly a revize zařízení, zajištění BOZP a PO,
odměny za provedené besedy a přednášky především v oddělení pro děti a mládež
a poštovné, u kterého též zaznamenáváme nárůst. Aby se nám podařilo snížit náklady
v této oblasti, přistoupili jsme ke komunikaci se čtenáři ohledně upomínání vrácení
knih a placení uživatelských poplatků prostřednictvím e-mailu a sms zpráv, které
vyjdou výrazně levněji než náklady za poštovné.

Personální náklady knihovny (účty 521–528)
Na personálních nákladech je patrné výrazné uspoření prostředků. Celková úspora
personálních nákladů za organizaci (platy včetně povinných odvodů) činí 820 tisíc Kč.
Vzhledem k vysokým pracovním absencím zaměstnanců za rok 2020 (dlouhodobé
nemoci, čerpání OČR z důvodu uzavření školských zařízení) byla přesunuta část
uspořených peněžních prostředků z personálních nákladů do provozní činnosti.
Na základě usnesení rady města č. 24, bod 490, ze dne 24. listopadu 2020, došlo
k převedení částky 407 tis. Kč z personálních nákladů (platy včetně zákonných
odvodů) a změně tohoto závazného ukazatele hospodaření. Část uspořených
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finančních prostředků byla převedena na spotřebu materiálu a pořízení drobného
dlouhodobého majetku.

Ostatní osobní náklady zahrnují odměny pracovníků na dohody o provedení práce
a o pracovní činnosti. Jedná se o pracovníky poboček v integrovaných obcích
a jednoho pracovníka zajišťujícího pro knihovnu drobné truhlářské práce, dále pak
o přednášející zajišťující besedy v knihovně. Besedy však byly v roce 2020 rapidně
omezeny díky nemoci COVID-19 a vyhlášenému nouzovému stavu, a tím došlo
k částečnému snížení personálních nákladů oproti původně plánovaným.

Jiné ostatní náklady (účet 543-549)

Tyto položky zahrnují především placené povinné pojištění majetku organizace.

Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
Odpisy probíhaly dle plánu pro rok 2020. Ve středisku Městská knihovna se promítla
část odpisů kompaktního posuvného regálového systému připadající pro rok 2020,
který již byl v letošním roce zcela odepsán. K pořízení nového odepisovaného majetku
na knihovnu v roce 2020 nedošlo.
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Výnosy – středisko „městská knihovna“
Výnosy z činnosti

Výnosy z činnosti za rok 2020 oproti předchozímu roku značně poklesly. Tržby za rok
2020 poklesly téměř o polovinu. Hlavním důvodem je prodloužení výpůjček
a registrací čtenářů za dobu uzavření knihovny veřejnosti (vlivem pandemie
Covid-19), ale také nižší příjmy z neuskutečněných ostatních služeb pro veřejnost
(pokles poplatků za tisky a kopie, poplatků za poštovné za meziknihovní výpůjční
služby, poplatků za vstupné z besed, výnosů z pronájmu prostor).

Nejvýznamnější položku kromě příspěvku zřizovatele i přesto tvoří tržby z půjčoven
za čtenářské registrační poplatky, pokuty za pozdní vrácení či poškození dokumentů
a úhrady poštovného při půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby, kurzovné za provedená školení či výnosy ze vstupného a vložného.
Zanedbatelnou část tvoří výnosy z pronájmu.

Významnou část tvoří využití rezervního fondu (na vydání publikace mapující 160 let
knihovnictví v Klatovech, na vydání publikace o Josefu Frantovi Šumavském,
na výrobu regálů do oddělení pro děti a mládež, na vydání publikace Klatovské báje,
legendy a pověsti dle starých záznamů).

Další výnosy jsou tvořeny výnosy z přijatých transferů. Vzhledem k pandemické situaci
nebylo možné vyčerpat plně dvě dotace z Ministerstva kultury ČR (projekt Obrázky
z blízka i zdáli a Regionální setkávání), u těchto dotací byla navrácena část
nevyčerpané dotace zpět poskytovateli.

Výnosy z transferů
Kromě příspěvku od zřizovatele se jedná o následující dotace:

Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století

projekt: Obrázky z blízka i zdáli

požadovaná částka: 20 000 Kč

přidělená dotace: 20 000 Kč

Část dotace nebylo možné do konce roku 2020 vyčerpat z důvodu pandemické situace
(po většinu roku nebylo možné realizovat besedy pro děti a mládež). Nevyčerpaná
dotace ve výši 13 tis. Kč byla navrácena poskytovateli dotace.
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Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století

projekt: Regionální setkávání

požadovaná částka: 21 000 Kč

přidělená dotace: 21 000 Kč

Část dotace nebylo možné do konce roku 2020 vyčerpat z důvodu pandemické situace
(po většinu roku nebylo možné realizovat besedy pro děti a mládež). Nevyčerpaná
dotace ve výši 19 tis. Kč byla navrácena poskytovateli dotace.

Ministerstvo kultury ČR – program VISK3

projekt: Připojení knihovny do metropolitní sítě a obnova techniky
používané při přednáškách a školeních

požadovaná částka: 180 000 Kč

přidělená dotace: 80 000 Kč

Krajský úřad Plzeňského kraje – Mikrogranty pro oblast školství a mládeže 2020

projekt: Cyklus volnočasových aktivit pro děti a mládež

požadovaná částka: 180 000 Kč

přidělená dotace: neposkytnuto

Krajský úřad Plzeňského kraje – Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020

projekt: Vydání publikace „Klatovské báje, legendy a pověsti“

požadovaná částka: 74 000 Kč

přidělená dotace: 30 000 Kč

Krajský úřad Plzeňského kraje – Mikrogranty pro oblast školství a mládeže 2020

projekt: volnočasové aktivity mládeže – Logopedické a komunikační
dětské dovednosti

požadovaná částka: 20 000 Kč

přidělená dotace: neposkytnuto

14 / 64



Náklady organizace – refektář (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018

Spotřeba materiálu 105 60 106 100,95% 68 0
z toho: nákup knihovního fondu

Spotřeba energie celkem 104 144 97 93,27% 0 0
z toho: elektrická energie 70 72 64 91,43% 0 0

z toho: plyn 34 72 33 97,06% 0 0
z toho: voda
z toho: teplo

Opravy a udržování 511 5 5 0 0,00% 0 0
Cestovné 512 1 5 1 100,00% 0 0
Náklady na reprezentaci 513 15 15 2 13,33% 0 0
Ostatní služby celkem 456 760 389 85,31% 8 0

z toho: nájemné zřizovateli 291 340 209 71,82% 0 0
Mzdové náklady 521 736 736 497 67,53% 93 0
Zákonné sociální pojištění 524 182 182 162 89,01% 28 0
Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 23 23 23 100,00% 0 0
Daně a poplatky 531-539
Pokuty a penále 541-542
Jiné ostatní náklady 543-549
Odpisy dlouhodobého majetku 551 35 20 35 100,00% 10 0
Ostatní náklady 552-557
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 60 60 60 100,00% 0 0
Finanční náklady 561-569
Náklady na transfery 571-572
Vnitropodnikové náklady
Náklady celkem 1722 2010 1372 207 0

Výnosy organizace – refektář (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018
Výnosy z činnosti 601-649 50 50 23 46,00% 3 0

z toho čerpání rezervního fondu
Finanční výnosy 661-669
Výnosy z transferů 671-672 1672 1960 1672 100,00% 204 0

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1672 1960 1672 100,00% 204 0
Vnitropodnikové výnosy
Výnosy celkem 1722 2010 1695 207 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 323 0 0 0
Daň z příjmů 591,5

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 323 0 0

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Ekonomické výsledky za rok 2020: refektář

502

518

501

Výsledky refektář
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Refektář jezuitské koleje
Refektář jezuitské koleje je pro účely účetnictví veden jako samostatné středisko
(Org 2), i když je financován ze souhrnné částky příspěvku zřizovatele stejně jako
středisko Městská knihovna. Z toho důvodu následuje tabulka hospodaření shrnující
prostředky za střediska „Městská knihovna“ a „Refektář“. Střediskem „Refektář“ se
přitom pro rozbory hospodaření rozumí financování I. PP ve správě knihovny, tedy
západní i severní křídlo.
Meziroční srovnání tohoto střediska není bohužel možné, neboť v roce 2019 měla
naše organizace prostory k dispozici pouze po dobu dvou měsíců.

Úspora nákladů

Nejvyšší úspora na straně nákladů je při porovnání s plánem hospodaření za rok 2020
vidět právě ve středisku „Refektář“. Ve skutečnosti došlo k úspoře těchto
nákladových položek:

 spotřeba energií, především plynu;
 náklady na reprezentaci;
 služby, především honoráře vzhledem k velkému počtu plánovaných, ale

nerealizovaných akcích, a také odpuštěné nájemné;
 personální náklady (dohody o provedení práce).

Jak již bylo zmíněno výše, srovnání s předchozími roky možné není, jednalo se tedy
o hrubý odhad.
Část uspořených prostředků byla využita i na předzásobení se úklidovými prostředky,
ostatním spotřebním materiálem (tonery, papíry, hygienické potřeby) a trvanlivým
občerstvením do baru.

Náklady střediska

Náklady na spotřebu materiálu zahrnují nákup kancelářských prostředků, úklidových
prostředků, hygienických potřeb, občerstvení do baru a drobný majetek do hodnoty
3 tis. Kč. Spotřeba energií byla nižší než původně plánovaná, to je však způsobeno
neuskutečněnými akcemi. V případě, že by akce mohly probíhat v normálním režimu,
byla by spotřeba energií vyšší a je odhadována dle původního plánu. Náklady
na reprezentaci byly též vlivem nespořádaných akcí nedočerpány. Ostatní náklady
(účet 518) zahrnují především náklady na nájemné prostor refektáře, které však byly
nižší než plánované, dále obsahují náklady na honoráře pro přednášející
(za uskutečněné akce), tisk fotografií na výstavu Nebeské Klatovy, propagaci
knihovny, servis kopírovacího stroje, telekomunikační služby, pojištění výstav,
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prodloužení rezervačního systému Reenio, pronájem tlakových lahví, zajištění BOZP
a PO, kontroly a revize zařízení. Část nevyčerpaných peněžních prostředků
na ostatních službách na středisku „Refektář“ byla převedena do střediska „Městská
knihovna“, kde byl naopak těchto prostředků nedostatek. Personální náklady byly
nižší než plánované díky nerealizovaným akcím (nižší potřeba ostatních osobních
nákladů na DPP na úklid refektáře, služby zaměstnanců při akcích a služby na baru).

Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)

Odpisy byly plněny dle odpisového plánu. Pro středisko „Refektář“ byla v roce 2020
pořízena velkoformátová tiskárna (tzv. plotter) a multifunkční kopírovací stroj, jehož
odpisy se projevily v tabulce refektáře. Zároveň se v odpisech pro refektář objevily
také odpisy za úklidový stroj pořízený v roce 2019.

Výnosy střediska

Výnosy střediska se skládají z výnosů z činnosti (tj. výnosy ze vstupného
z uspořádaných kulturních akcí) a zúčtovaný příspěvek zřizovatele na provoz.

Výsledek hospodaření střediska

Výsledek hospodaření střediska „Refektář“ činí 323 262,95 Kč.
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Náklady organizace – regionální funkce (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018

Spotřeba materiálu 253 254 256 101,19% 255 224
z toho: nákup knihovního fondu: 245 220 244 99,59% 247

Spotřeba energie celkem
z toho: elektrická energie

z toho: plyn
z toho: voda
z toho: teplo

Opravy a udržování 511
Cestovné 512 2 2 0 0,00% 1 0
Náklady na reprezentaci 513
Ostatní služby celkem 2 2 1 50,00% 1 0

z toho: nájemné zřizovateli
Mzdové náklady 521 363 340 364 100,28% 340 318
Zákonné sociální pojištění 524 123 116 123 100,00% 115 108
Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 12 12 12 100,00% 14 10
Daně a poplatky 531-539
Pokuty a penále 541-542
Jiné ostatní náklady 543-549
Odpisy dlouhodobého majetku 551
Ostatní náklady 552-557
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 25 0 24 96,00% 15
Finanční náklady 561-569
Náklady na transfery 571-572
Vnitropodnikové náklady
Náklady celkem 780 726 780 100,00% 726 675

Výnosy organizace – regionální funkce (účty) Upravený plán
2020

Schválený plán
2020

Skutečnost
2020 % (sk/pl) Skutečnost

2019
Skutečnost

2018
Výnosy z činnosti 601-649

z toho čerpání rezervního fondu
Finanční výnosy 661-669
Výnosy z transferů 671-672 780 726 780 100,00% 726 675

z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672
Vnitropodnikové výnosy
Výnosy celkem 780 726 780 100,00% 726 675

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmů 591,5

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 0 0

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Ekonomické výsledky za rok 2020: regionální funkce

502

518

501

Výsledky RF
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Regionální funkce

Celková výše obdržené dotace na regionální funkce činí 779 661 Kč (oproti
předchozímu roku došlo k navýšení o 53 345 Kč), přičemž je dotačními podmínkami
stanoveno následující rozvrstvení nákladů:

 na nákup knihovního fondu je nutno použít minimálně 25 % dotace, tedy
194 915 Kč (plánováno 245 000 Kč, čerpáno 243 953,37 Kč)

 na personální náklady (platy, zákonné odvody, ostatní sociální náklady) je
možno využít maximálně 65 % dotace, tedy 506 780 Kč (plánováno 498 132 Kč,
čerpáno 499 244 Kč)

 zbývajících 10 % dotace (77 966 Kč) je možno použít na úhradu ostatních
nákladů (čerpáno 36 463,63 Kč). Skutečně však bylo využito méně, neboť
zbývající část byla použita u ostatních položek nákladů dle podmínek dotace
(především na nákupu knihovního fondu). Mezi ostatní náklady spojené
s výkonem regionálních funkcí patří platby za telefon, spotřeba benzínu,
cestovné a kancelářské potřeby. V letošním roce byl pořízen nový PC a tiskárna
pro potřeby regionálního oddělení, které nahradily již nevyhovující drobný
majetek.

Náklady jsou plněny dle předpokládaného rozpočtu a je splněno i rozvrstvení dané
dotačními podmínkami Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Výnosy z dotace se dle vnitropodnikové směrnice účtují ve výši uznatelných nákladů.
Hospodářský výsledek regionálních funkcí je tedy ve výši 0 Kč.

V účetnictví organizace je hospodaření regionálních funkcí vedeno jako samostatné
středisko (Org 1).
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Zásoby Stav k 1. 1. 2020 nákup spotřeba Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019

Materiál

Výrobky

Zboží

Celkem

Obchodní pohledávky Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019

Do lhůty splatnosti 0 0 0

Po lhůtě splatnosti 0 0 0

z toho nad 12 měsíců

Tržby - posledních 6 měsíců 0 117 636,58 370 975,73

Obchodní závazky Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019

Do lhůty splatnosti 5 946,00 3 186,20 5 946,00

Po lhůtě splatnosti 0 0,00 0,00

z toho: nad 12 měsíců

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Komentář: Obchodní pohledávky vůči odběratelům nejsou vykázány, neboť faktury vystavené v roce 2020 byly v témže roce uhrazeny.
Tržby za 2. pololetí roku 2020 jsou o více než polovinu nižší než za shodné období roku 2019. Důvodem je prodloužení výpůjček a registračního období za dobu
uzavření knihovny veřejnosti (vlivem pandemie Covid-19) i nižší příjmy z ostatních služeb pro veřejnost (pokles poplatků za tisky a kopie, poplatků za
meziknihovní výpůjční služby, poplatků za vstupné z neuskutečněných besed, výnosů z pronájmu prostor). Obchodní závazky zahrnují přijaté faktury od
dodavatelů za dodávky v roce 2020, jejichž splatnost a úhrada proběhla až v následujícím roce, tj. v lednu 2021. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti.

Doplňující info
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Platy Přepočtený počet
pracovníků Platy Přepočtený počet

pracovníků

Platová třída 1 0,00 0,00
Platová třída 2 236 200,00 1,63 127 424,00 0,77
Platová třída 3 0,00 0,00
Platová třída 4 0,00 0,00
Platová třída 5 285 663,00 1,00 73 905,00 0,25
Platová třída 6 0,00 0,00
Platová třída 7 249 241,00 0,75
Platová třída 8 1 122 630,00 4,75 194 602,00 0,88
Platová třída 9 1 166 385,00 4,00 1 882 589,00 5,83
Platová třída 10 2 050 113,00 5,88 2 781 971,00 7,98
Platová třída 11 0,00 0,00
Platová třída 12 429 910,00 1,00 589 113,00 1,00
Dohody 159 143,00 189 001,00
Náhrady platů v době nemoci 79 651,00 89 926,00
Celkem 5 529 695,00 18,26 6 177 772,00 17,46
Schválený limit na platy

Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční odpis

Odpisová skupina 1 310 691,30 102 726,00 207 965,30 35 001,00
Odpisová skupina 2 2 122 342,00 2 122 342,00 0,00 0,00
Odpisová skupina 3 686 742,00 686 742,00 0,00 15 734,00
Odpisová skupina 4
Odpisová skupina 5
Nehmotný majetek
Celkem za rok 2020 3 119 775,30 2 911 810,00 207 965,30 50 735,00

Komentář:

Analýza platů

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2020

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Schválený limit na platy je oproti předchozímu roku 2019 výrazně vyšší, což je způsobeno především díky plošnému
navýšení personálních nákladů od začátku roku 2020 na základě změny v tarifních tabulkách dle návrhu nařízení
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve státních službách a správě. Navýšení celkových nákladů je též dáno
přijetím nového pracovníka na pozici správce refektáře jezuitské koleje.

Položka

Minulé období
rok 2019

Běžné období
rok 2020

5 547 000,00 6 522 000,00

Závazné ukazatele
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Odvody celkem: Plán 2020 Skutečnost 2020 Finanční vypořádání

odvod z provozu
odvod z investičního fondu
úhrada nájemného

Příspěvky zřizovatele celkem: Plán 2020 Skutečnost 2020 Finanční vypořádání

příspěvek na provoz
příspěvek do Fondu investic
ostatní účelové příspěvky

Hospodářský výsledek Plán 2020 Skutečnost 2020

- z hlavní činnosti 0,00 630 023,60
- z hospodářské činnosti
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) 0,00 630 023,60
- položky upravující HV
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů 630 023,60

Ztráta z hospodaření celkem Plán 2020 Skutečnost 2020

v tom krytí ztráty:
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace
- z rozpočtu zřizovatele
- úhradou jiným způsobem

Ukazatel Stav k 31.12.2020 Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu

Rezervní fond 1 173 556,14 630 023,60 1 803 579,74
Fond odměn 994 473,11 994 473,11
Fond investic 1 785 333,59 1 785 333,59
Fond kulturních a sociálních potřeb 47 945,35 47 945,35
Celkem příděly 4 001 308,19 630 023,60 4 631 331,79

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 (v Kč)

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2020

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2020

Narhujeme z kladného výsledku hospodaření přidělit částku 630 023,60 Kč do rezervního fondu organizace.
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

ekonom@knih-kt.cz, 376 347 461

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
vypracovaná podle § 2e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků, v platném znění.

Druh inventarizace: řádná

Druh inventarizované majetku a závazků včetně čísel syntetických a analytických
účtů: majetek a závazky, čísla účtů viz samostatná příloha

Umístění inventarizovaného majetku:
 Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy (včetně

svěřených prostor v I. PP – refektář a klubovny v severním křídle budovy)
 Městská knihovna Klatovy, pobočka Luby, 5. května 85, 339 01 Klatovy
 Městská knihovna Klatovy, pobočka ZŠ Tolstého, Tolstého 765, 339 01

Klatovy
 Místní knihovna Tajanov, 339 01 Klatovy
 Místní knihovna Habartice, 339 01 Klatovy
 Místní knihovna Kydliny, 339 01 Klatovy
 Místní knihovna Štěpánovice, 339 01 Klatovy
 Místní knihovna Vícenice, 339 01 Klatovy
 pronajatá garáž Klatovy

Zaměstnanci odpovědní za inventarizovaný majetek: pracovníci jednotlivých
oddělení; členové inventarizačních komisí jsou jmenovitě uvedeni v plánu inventur
pro rok 2020 (viz příloha).

Den, k němuž byla inventarizace provedena: 31. prosince 2020

Datum zahájení inventarizace: 4. ledna 2021

Datum ukončení inventarizace: 1. února 2021

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku a závazků:
 fyzicky: dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek,

operativní evidence, pokladní hotovost, ceniny
 dokladově: ostatní majetek, závazky, pohledávky

Seznam vyhotovených inventurních soupisů: viz příloha Seznam inventurních
soupisů, soupisy jsou přílohou inventarizační zprávy a odpovídají jednotlivým
syntetickým a analytickým účtům dle účtového rozvrhu pro rok 2020

Zjištěné inventarizační rozdíly: Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly mezi účetním
a skutečným stavem zjištěným inventurou.
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Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

ekonom@knih-kt.cz, 376 347 461

Další komentář k průběhu inventury: V evidenci majetku byly provedeny přesuny
majetku podle skutečnosti. Majetek, jehož identifikátory byly nečitelné, byl znovu
viditelně označen. Byl vybrán majetek určený k vyřazení z evidence. V programu
pro evidenci majetku byly sjednoceny názvy jednotlivých položek majetku
pro zjednodušení inventarizace v příštích obdobích.

Závěr: Inventarizační práce proběhly v souladu s plánem inventur pro rok 2020
vystaveným ředitelkou organizace. Byly vyhotoveny příslušné inventurní soupisy
a další pomocná evidence. Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a skutečným
stavem.

Přílohy:
 plán inventur pro rok 2020
 inventurní soupisy
 účtový rozvrh pro rok 2020
 účetní sestavy dle jednotlivých účtů (k 31. 12. 2020)
 seznam a popis inventarizačních identifikátorů
 soupis majetku určeného k vyřazení (v evidenci vyřazeno v období 12/2020)

Podpisy členů inventarizačních komisí:
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IČO: 00075051                                           Výkaz zisku a ztráty                                             Sestava: 61
                                                           Období: 12/2020                                                    (v Kč)
Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 A.    NÁKLADY CELKEM                                            12 618 545,09                       10 565 445,43
====================================================================================================================================
  I.  Náklady z činnosti                                         12 618 389,26                       10 535 612,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Spotřeba materiálu                                501      1 666 520,88                        1 215 256,90
    2. Spotřeba energie                                  502        329 388,70                          277 804,00
    3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek         503
    4. Prodané zboží                                     504
    5. Aktivace dlouhodobého majetku                     506
    6. Aktivace oběžného majetku                         507
    7. Změna stavu zásob vlastní výroby                  508
    8. Opravy a udržování                                511          2 434,00                           26 394,00
    9. Cestovné                                          512          6 533,00                           12 233,00
   10. Náklady na reprezentaci                           513          8 547,90                           18 259,00
   11. Aktivace vnitroorganizačních služeb               516
   12. Ostatní služby                                    518      1 669 032,05                          962 209,74
   13. Mzdové náklady                                    521      6 177 772,00                        5 531 129,00
   14. Zákonné sociální pojištění                        524      1 995 149,00                        1 806 326,00
   15. Jiné sociální pojištění                           525         16 229,00                            5 263,00
   16. Zákonné sociální náklady                          527        217 100,92                          293 324,00
   17. Jiné sociální náklady                             528          3 666,00
   18. Daň silniční                                      531
   19. Daň z nemovitostí                                 532
   20. Jiné daně a poplatky                              538          1 940,00                            1 990,00
   22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 541
   23. Jiné pokuty a penále                              542            320,00
   24. Dary a jiná bezúplatná předání                    543
   25. Prodaný materiál                                  544
   26. Manka a škody                                     547
   27. Tvorba fondů                                      548         26 086,00
   28. Odpisy dlouhodobého majetku                       551         50 735,00                          192 166,00
   29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek               552
====================================================================================================================================
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IČO: 00075051                                           Výkaz zisku a ztráty                                             Sestava: 61
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
   30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                 553
   31. Prodané pozemky                                   554
   32. Tvorba a zúčtování rezerv                         555
   33. Tvorba a zúčtování opravných položek              556
   34. Náklady z vyřazených pohledávek                   557
   35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku           558        437 669,35                          193 258,00
   36. Ostatní náklady z činnosti                        549          9 265,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanční náklady                                                                                   29 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Prodané cenné papíry a podíly                     561
    2. Úroky                                             562
    3. Kurzové ztráty                                    563
    4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou              564
    5. Ostatní finanční náklady                          569                                             29 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III. Náklady na transfery
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery  571
    2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery  572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V.   Daň z příjmů                                                      155,83                              142,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Daň z příjmů                                      591            155,83                              142,79
    2. Dodatečné odvody daně z příjmů                    595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

====================================================================================================================================
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IČO: 00075051                                           Výkaz zisku a ztráty                                             Sestava: 61
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 B.    VÝNOSY CELKEM                                             13 248 568,69                       10 702 241,05
====================================================================================================================================
  I.  Výnosy z činnosti                                             374 087,58                          585 831,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                601
    2. Výnosy z prodeje služeb                           602        256 312,58                          551 657,00
    3. Výnosy z pronájmu                                 603          1 705,00                            6 740,00
    4. Výnosy z prodaného zboží                          604
    8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    609
    9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 641
   10. Jiné pokuty a penále                              642
   11. Výnosy z vyřazených pohledávek                    643
   12. Výnosy z prodeje materiálu                        644
   13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku  645
   14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků  646            500,00
   15. Výnosy z prodeje pozemků                          647
   16. Čerpání fondů                                     648        115 570,00                           27 434,12
   17. Ostatní výnosy z činnosti                         649
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II.  Finanční výnosy                                                   820,11                              409,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          661
    2. Úroky                                             662            820,11                              409,93
    3. Kurzové zisky                                     663
    4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               664
    6. Ostatní finanční výnosy                           669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV.  Výnosy z transferů                                         12 873 661,00                       10 116 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  671
    2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  672     12 873 661,00                       10 116 000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

====================================================================================================================================
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IČO: 00075051                                           Výkaz zisku a ztráty                                             Sestava: 61
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                            ÚČETNÍ OBDOBÍ
       |                                               |     |----------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|              BĚŽNÉ               |              MINULÉ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------------------------------------------
položky|                                               | účet|    Hlavní      |   Hospodářská   |     Hlavní      |   Hospodářská
       |                                               |     |    činnost     |     činnost     |     činnost     |     činnost
====================================================================================================================================
 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výsledek hospodaření před zdaněním                           630 179,43                          136 938,41
    2. Výsledek hospodaření běžného účetního období                 630 023,60                          136 795,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Podpisový záznam: .........................

====================================================================================================================================
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IČO: 00075051                                                  Rozvaha                                                   Sestava: 60
                                                           Období: 12/2020                                                    (v Kč)
Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
 AKTIVA CELKEM                                                   13 980 691,24      8 392 688,38      5 588 002,86      5 003 632,34
====================================================================================================================================
 A.    Stálá aktiva                                               8 562 378,38      8 392 688,38        169 690,00        110 654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Dlouhodobý nehmotný majetek                                  244 142,20        244 142,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                012
    2. Software                                          013         82 176,00         82 176,00
    3. Ocenitelná práva                                  014
    4. Povolenky na emise a preferenční limity           015
    5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                018        161 966,20        161 966,20
    6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               019
    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           041
    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  051
    9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji      035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  II.  Dlouhodobý hmotný majetek                                  8 318 236,18      8 148 546,18        169 690,00        110 654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Pozemky                                           031
    2. Kulturní předměty                                 032         81 250,00                           81 250,00         81 250,00
    3. Stavby                                            021
    4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022      3 038 525,30      2 950 085,30         88 440,00         29 404,00
    5. Pěstitelské celky trvalých porostů                025
    6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  028      5 198 460,88      5 198 460,88
    7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                 029
    8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             042
    9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    052
   10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji        036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

====================================================================================================================================
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IČO: 00075051                                                  Rozvaha                                                   Sestava: 60
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
 III.  Dlouhodobý finanční majetek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  061
    2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem    062
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti         063
    5. Termínované vklady dlouhodobé                     068
    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek               069
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV.  Dlouhodobé pohledávky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé  462
    2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů        464
    3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                      465
    5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                     469
    6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery         471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 B.    Oběžná aktiva                                              5 418 312,86                        5 418 312,86      4 892 978,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Zásoby
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Pořízení materiálu                                111
    2. Materiál na skladě                                112
    3. Materiál na cestě                                 119
    4. Nedokončená výroba                                121
    5. Polotovary vlastní výroby                         122
    6. Výrobky                                           123
    7. Pořízení zboží                                    131
    8. Zboží na skladě                                   132
    9. Zboží na cestě                                    138
   10. Ostatní zásoby                                    139
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

====================================================================================================================================
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IČO: 00075051                                                  Rozvaha                                                   Sestava: 60
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
  II.  Krátkodobé pohledávky                                        862 383,01                          862 383,01      1 303 627,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Odběratelé                                        311
    4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                      314        733 109,00                          733 109,00        730 673,96
    5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 315
    6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  316
    9. Pohledávky za zaměstnanci                         335          3 270,00                            3 270,00         30 000,00
   10. Sociální zabezpečení                              336
   11. Zdravotní pojištění                               337
   12. Důchodové spoření                                 338
   13. Daň z příjmů                                      341         16 300,00                           16 300,00         16 300,00
   14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění  342
   15. Daň z přidané hodnoty                             343
   16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344
   17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346
   18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
   28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         373
   30. Náklady příštích období                           381        109 704,01                          109 704,01        526 654,00
   31. Příjmy příštích období                            385
   32. Dohadné účty aktivní                              388
   33. Ostatní krátkodobé pohledávky                     377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 00075051                                                  Rozvaha                                                   Sestava: 60
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2        |        3        |        4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |     |                               OBDOBÍ
       |                                               |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo  |              Název položky                    |tický|                       BĚŽNÉ                        |
položky|                                               | účet|----------------------------------------------------|      MINULÉ
       |                                               |     |     BRUTTO     |     KOREKCE     |      NETTO      |
====================================================================================================================================
  III. Krátkodobý finanční majetek                                4 555 929,85                        4 555 929,85      3 589 350,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Majetkové cenné papíry k obchodování              251
    2. Dluhové cenné papíry k obchodování                253
    3. Jiné cenné papíry                                 256
    4. Termínované vklady krátkodobé                     244
    5. Jiné běžné účty                                   245
    9. Běžný účet                                        241      4 373 366,32                        4 373 366,32      3 426 826,12
   10. Běžný účet FKSP                                   243         68 207,53                           68 207,53         70 943,26
   15. Ceniny                                            263        103 860,00                          103 860,00         69 750,00
   16. Peníze na cestě                                   262
   17. Pokladna                                          261         10 496,00                           10 496,00         21 831,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 00075051                                                  Rozvaha                                                   Sestava: 60
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2
------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|             OBDOBÍ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------
položky|                                               | účet|     BĚŽNÉ      |      MINULÉ
================================================================================================
 PASIVA CELKEM                                                    5 588 002,86      5 003 632,34
================================================================================================
 C.    Vlastní kapitál                                            4 868 694,73      4 345 779,84
------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Jmění účetní jednotky a upravující položky                   237 362,94        178 326,94
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Jmění účetní jednotky                             401        237 362,94        178 326,94
    3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        403
    4. Kurzové rozdíly                                   405
    5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody     406
    6. Jiné oceňovací rozdíly                            407
    7. Opravy předcházejících účetních období            408
------------------------------------------------------------------------------------------------
  II.  Fondy účetní jednotky                                      4 001 308,19      4 030 657,28
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Fond odměn                                        411        994 473,11        994 473,11
    2. Fond kulturních a sociálních potřeb               412         47 945,35         44 484,06
    3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   413      1 173 556,14      1 147 330,52
    4. Rezervní fond z ostatních titulů                  414
    5. Fond reprodukce majetku, fond investic            416      1 785 333,59      1 844 369,59
------------------------------------------------------------------------------------------------
 III.  Výsledek hospodaření                                         630 023,60        136 795,62
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Výsledek hospodaření běžného účetního období                 630 023,60        136 795,62
    2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       431
    3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432
------------------------------------------------------------------------------------------------
 D.    Cizí zdroje                                                  719 308,13        657 852,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
   I.  Rezervy
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Rezervy                                           441
------------------------------------------------------------------------------------------------
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IČO: 00075051                                                  Rozvaha                                                   Sestava: 60
Městská knihovna Klatovy                                   Období: 12/2020                                                    (v Kč)
====================================================================================================================================
                                                             |       1        |        2
------------------------------------------------------------------------------------------------
       |                                               |Synte|             OBDOBÍ
Číslo  |              Název položky                    |tický|----------------------------------
položky|                                               | účet|     BĚŽNÉ      |      MINULÉ
================================================================================================
  II.  Dlouhodobé závazky
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Dlouhodobé úvěry                                  451
    2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     452
    4. Dlouhodobé přijaté zálohy                         455
    7. Ostatní dlouhodobé závazky                        459
    8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            472
------------------------------------------------------------------------------------------------
 III.  Krátkodobé závazky                                           719 308,13        657 852,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Krátkodobé úvěry                                  281
    4. Jiné krátkodobé půjčky                            289
    5. Dodavatelé                                        321          3 186,20          5 946,00
    7. Krátkodobé přijaté zálohy                         324
    9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     326
   10. Zaměstnanci                                       331        379 312,00        348 444,00
   11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    333          1 997,00
   12. Sociální zabezpečení                              336        143 134,00        133 497,00
   13. Zdravotní pojištění                               337         61 739,00         57 582,00
   14. Důchodové spoření                                 338
   15. Daň z příjmů                                      341
   16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342         46 752,00         35 744,00
   17. Daň z přidané hodnoty                             343
   18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    345
   19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím   347         32 000,00
   20. Závazky k vybraným místním vládním institucím     349
   32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            374
   35. Výdaje příštích období                            383
   36. Výnosy příštích období                            384
   37. Dohadné účty pasivní                              389         51 187,93         76 639,50
   38. Ostatní krátkodobé závazky                        378
------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Podpisový záznam: .........................
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                         242 885,33         201 962,85

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901          12 187,25          12 187,25

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         230 698,08         189 775,60

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956

FENIX, Výkaznictví 9.01.002 Strana 1 Tisk: 10.02.2021 14:09:23 

35 / 64



Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            975

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999         242 885,33         201 962,85
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051
       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

Fond kulturních a sociálních potřeb

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

A.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                44 484,06

A.II.  Tvorba fondu                                                                              119 775,42

    1.  Základní příděl                                                                           119 775,42

    2.  Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

    3.  Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se

       k majetku pořízenému z fondu

    4.  Peněžní a jiné dary určené do fondu

    5.  Ostatní tvorba fondu

A.III.  Čerpání fondu                                                                             116 314,13

    1.  Půjčky na bytové účely

    2.  Stravování                                                                                116 314,00

    3.  Rekreace

    4.  Kultura, tělovýchova a sport

    5.  Sociální výpomoci a půjčky

    6.  Poskytnuté peněžní dary

    7.  Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

    8.  Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

    9.  Ostatní užití fondu                                                                             0,13

A.IV.  Konečný stav fondu                                                                         47 945,35
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

Rezervní fond

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

D.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             1 147 330,52

D.II.  Tvorba fondu                                                                              136 795,62

    1.  Zlepšený výsledek hospodaření                                                             136 795,62

    2.  Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

    3.  Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

    4.  Peněžní dary – účelové

    5.  Peněžní dary – neúčelové

    6.  Ostatní tvorba

D.III.  Čerpání fondu                                                                             110 570,00

    1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

    2.  Úhrada sankcí

    3.  Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

    4.  Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

    5.  Ostatní čerpání                                                                           110 570,00

D.IV.  Konečný stav fondu                                                                      1 173 556,14
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

Fond investic

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

F.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             1 844 369,59

F.II.  Tvorba fondu                                                                               50 735,00

    1.  Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku               50 735,00

       prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

    2.  Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

    3.  Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů

    4.  Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

    5.  Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů

    6.  Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

    7.  Převody z rezervního fondu

F.III.  Čerpání fondu                                                                             109 771,00

    1.  Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,               109 771,00

       s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

    2.  Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

    3.  Odvod do rozpočtu zřizovatele

    4.  Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,

       který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV.  Konečný stav fondu                                                                      1 785 333,59
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

Stavby

       G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 StavbyG.    

 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.  

 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.  

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3.  

 Komunikace a veřejné osvětleníG.4.  

 Jiné inženýrské sítěG.5.  

 Ostatní stavbyG.6.  
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 PozemkyH.    

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemkyH.2.  

 Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.  

 Zastavěná plochaH.4.  

 Ostatní pozemkyH.5.  
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2021 13:57:54

Název účetní jednotky:  Městská knihovna Klatovy

Sídlo:  Balbínova 59

       339 01 Klatovy

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 00075051

       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:
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Balbínova ul. 59, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 347 464; e-mail: reditel@knih-kt.cz
Tel.: 376 347 461; e-mail: ekonom@knih-kt.cz

ROZBOR ČINNOSTI
Rok 2020

KOMENTÁŘ

V Klatovech 8. února 2021

Bc. Jarmila Poupová
Ředitelka

Balb ínova 59, 339 01 K latovy
red ite l@knih- k t .c z, 376 347 464

ID DS m n24w qa

Městská kn ihovna Klatovy
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1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ ČINNOSTI

Knihovní fond
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 135 413
Přírůstky 4 564
Úbytky 16 538
Počet exemplářů titulů docházejících periodik 213

Uživatelé knihovny 2020 2019
Registrovaní uživatelé 3 016 3 570
z toho: registrovaní uživatelé do 15 let 786 996
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 53 749 96 411
z toho: návštěvníci půjčoven a studoven 39 709 65 049

: návštěvníci internetu 1 758 3 975
: návštěvníci akcí 12 282 27 387

Návštěvníci online služeb 33 529 34 089
Sledovatelé Facebooku a Instagramu 1 101 a 378 1 011 a 258

Výpůjčky 2020 2019
Výpůjčky celkem 120 055 166 674
z toho: naučná literatura dospělým uživatelům 21 225 24 670

: krásná literatura dospělým uživatelům 57 597 64 064
: naučná literatura dětem 2 228 3 243
: krásná literatura dětem 8 854 11 001
: periodika 27 046 59 835
: zvukové 659 891
: stolní a deskové hry 1 034 1 149
: jiné 1 412 2 955

Výpůjčky e-knih 655 379
Meziknihovní výpůjční služba 2020 2019

Obdržené požadavky z jiných knihoven 267 301
Zaslané požadavky jiným knihovnám 146 145

Kulturní a vzdělávací akce 2020 2019
Počet kulturních akcí 132 292
Počet návštěvníků kulturních akcí 9 229 21 556
Počet vzdělávacích akcí 62 147
Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 1 821 3 820
Počet cizích akcí 26 37
Počet návštěvníků cizích akcí 1 232 2 011

Pravděpodobně bychom obtížně hledali subjekt, kterého se jakýmkoliv způsobem nedotkla pandemie
koronaviru a s ní spojená omezení a restrikce. Úplné uzavření knihovny a další režimová opatření
s sebou přinesla pokles téměř všech základních ukazatelů vypovídajících o činnosti knihovny. Počet
registrovaných čtenářů vykazuje oproti roku 2019 pokles o 554, což je dáno především tím, že všem
čtenářům bylo registrační období prodlouženo po dobu uzavření knihovny, po kterou nemohli našich
služeb využívat. Prodloužení některých registrací zasahuje již až do roku 2021. Celkový počet výpůjček
klesl o 46 619. Díky nutnosti více využívat online prostor se v porovnání s rokem 2019 zvýšil počet
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výpůjček e-knih z 379 na 655 a počet jejich čtenářů z 80 na 119. Zároveň s tímto se trojnásobně
zvýšily i náklady na pořízení e-knih, které v roce 2019 činily 18 571 Kč a v roce 2020 dosáhly částky
58 950 Kč. Zaznamenali jsme o 25 340 méně návštěv půjčoven a studoven než v roce 2019. Pobočka
knihovny na ZŠ Tolstého byla téměř celý rok uzavřena (v provozu pouze leden–únor a v září),
knihovnice se v době své přítomnosti podílela na práci v knihovně, částečně čerpala OČR z důvodu
uzavření školských zařízení. Ve standardním režimu tak, jak byli uživatelé několik let zvyklí, fungovala
knihovna v podstatě od ledna do poloviny března a od září do poloviny října. Ve zbývajícím období byl
provoz zcela uzavřen nebo probíhal v režimu omezené provozní doby či výdejního okénka.

Knihovna byla zcela uzavřena 12. března – 27. dubna, 22. října – 22. listopadu, od 24. prosince.
Výdejní okénko bylo v provozu 23. listopadu – 2. prosince, 18.–23. prosince.

1. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Kulturní a vzdělávací činnost kvůli pandemii koronaviru v období od 13. března do 1. června
a od 5. října do konce roku vůbec neprobíhala. Bylo zrušeno celkem 266 akcí, některé byly přesunuty
do roku 2021. Patřily mezi ně především knihovnické lekce a besedy pro základní a mateřské školy,
autorské večery a besedy se spisovateli, cestopisné besedy, koncerty, výstavy, dětské tvořivé dílny
a konference. Nekonaly se ani některé akce plánované na červen a červenec. V období, které bylo
setkávání nakloněno, se uskutečnilo 132 kulturních akcí (z toho 74 ODM1) s 9 229 návštěvníky a 62
vzdělávacích akcí (z toho 35 pro děti), které navštívilo 1 821 zájemců. Návštěvnost poklesla oproti
minulému roku o více než polovinu. Věnovali jsme se především autorským čtením, cestopisným
besedám a koncertům. Výstavní činnost probíhala v prostorách galerie, dětského oddělení, půjčovny
pro dospělé a díky zakoupení mobilního výstavního systému jsme rozšířili výstavní možnosti i do
refektáře. Tradiční spolupráce s klatovskými spolky a organizacemi probíhala rovněž v omezené míře:
zapsaný spolek Synagoga, klub Křišťál, Úhlava o.s., Rotary club a vzdělávací instituce: ZUŠ J. Kličky
Klatovy, mateřské a základní školy. Nově jsme navázali spolupráci s Městským kulturním střediskem.
Podíleli jsme se na přípravě vybraných akcí města.

Mezi významnější či déletrvající akce a projekty patřilo:
 „Spisovatelé do knihoven“ – projekt Asociace spisovatelů, v rámci něhož do naší knihovny

zavítali čtyři spisovatelé, básníci a překladatelé (Jonáš Zbořil, Pavla Horáková, Michal Ajvaz a
Ondřej Hložek). Zbývající dvě besedy patřící do projektu byly zrušeny.

 „Brain&Breakfast“ – vysílání přímých přenosů inspirativních témat, příběhů a diskuzí z oblasti
vzdělávání, osobního rozvoje, technologií, vědy atd. V době panujících omezení byly divákům
zprostředkovány tři přenosy online.

 „The Dixie Hot Licks“ – sobotní podvečer s hudbou a tancem na nádvoří jezuitské koleje
 Do této doby pro knihovnu neobvyklými akcemi byly koncert Bílá laň / La Blanche Biche

v podání hudebního souboru Motus Harmonicus a koncert z cyklu Mladí umělci v Klatovech
v režii Michaely Kostkové.

 Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy se podařilo oživit prostor „Nádvoří
jezuitské koleje“, kde pod stejným názvem proběhlo osm hudebních vystoupení různých
žánrů.

Ve spolupráci s městem Klatovy:
 „Barokní svatojánská noc“ 26. 6. – zajištění programu pro děti (tvořivé dílny, pohádková

cesta)  a provozu v refektáři (květinová výzdoba)

1 Oddělení pro děti a mládež
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 „Slavnostní koncert k představení nového klavíru“ – M. a V. Vilímcovi
 jednání majetkové komise, finančního výboru, koordinační schůzky a porady vedoucích MÚ

Klatovy v refektáři
 zasedání zastupitelstva města Klatovy
 příprava přednášek a konference k oslavám 760. výročí založení města

Podpora dětského čtenářství a volnočasové aktivity
 „S knížkou do života (Bookstart)“ – mezinárodní projekt určený pro nejmenší děti a jejich

rodiče
 „Knížka pro prvňáčka“ – první knihovnická lekce, beseda se spisovatelkou, beseda ke knize

s maňáskovou scénkou. Slavnostní pasování na čtenáře (uvedení prvňáčků mezi čtenáře) –
doprovodný program je realizován ve spolupráci se ZUŠ Klatovy, ve školním roce 2019/2020
se pasování neuskutečnilo.

 „Canis a biblioterapie“ – děti čtou a vyprávějí psímu kamarádovi Chicovi, který jim pomáhá
zbavit se ostychu z hlasitého čtení

 „Hrajeme si (nejen) s papírem“ – kreativní dílny probíhající pravidelně každé pondělí
 účast v soutěži „Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“ – soutěž pro děti

pořádaná ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň
 „Čtenářské kluby“ – odpoledne pro školní družiny zaměřené na přímou práci s knihou,

sdílení čtenářství a doporučování četby navzájem
 „Lovci perel“ – celoroční hra pro děti

2. REFEKTÁŘ
Refektář se bohužel nemohl otevřít v celé kráse a naplnit očekávání zájemců o tento prostor. Rok
2020 měl být prvním rokem po rekonstrukci, kdy se předpokládala a rovněž byla naplánována, co
do počtu rozsáhlá a co se rozmanitosti témat týká, pestrá činnost. I přes všechna nařízení, která nás
během roku potkala, se život v refektáři úplně nezastavil. Celkový počet uskutečněných akcí byl 69.
V počtu 33 kulturních akcí najdeme zejména koncerty, cestopisné a historické besedy, ale i autorská
vystoupení. V rámci vzdělávání (14 akcí) proběhlo několik prohlídek s výkladem ať pro seniory,
studenty gymnázia či Klub nadaných dětí. Došlo i na dva online přenosy – koncert k 400. výročí bitvy
na Bílé hoře a Noc vědců. Především kvůli prostorovým možnostem byl ve 22 případech sál refektáře
využit pro zasedání zastupitelstva, jednání majetkových a finančních komisí, ke koordinačním
poradám a pracovním seminářům. Nezapomněli jsme ani na nádvoří jezuitské koleje, které během
letního období zaplnili účastníci Barokní svatojánské noci, pravidelných letních podvečerních
koncertů a také malí tvořivci vyrábějící ruční papír. Prostory nově zrekonstruované části koleje byly
součástí prohlídkových okruhů Katakomb.
Největším darem pro refektář bylo zakoupení klavíru August Förster, jejž do společnosti poprvé
uvedli svým vystoupením bratři Miroslav a Vladislav Vilímcovi. Rovněž pořízení mobilního a různě
sestavitelného výstavního systému a možnost pořádat výstavy prostory pozvedlo.
Facebook refektáře sledovalo 347 uživatelů a nově založený YouTube kanál má 7 odběratelů.

3. REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVNY
Městská knihovna Klatovy je pověřena výkonem regionálních funkcí. Při své činnosti se řídí Pravidly
poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji
a schválenými standardy. Oddělení regionálních služeb má ve svém metodickém obvodu devět
profesionálních a 37 neprofesionálních knihoven, z toho je pět poboček v městských částech (Kydliny,
Štěpánovice, Habartice, Tajanov, Vícenice). V období od 13. března do 30. dubna a od 14. října
do konce listopadu byl v regionálním oddělení omezen výkon služeb. Všechny knihovny byly ale
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obslouženy dle stanovených podmínek. Kromě vykazovaných konzultací byl poskytován rozsáhlý
informační servis prostřednictvím elektronické pošty. V rámci vzdělávání proběhla školení zaměřená
především na oblast počítačové gramotnosti. Zrušen byl pouze jeden z plánovaných seminářů
(Nápadník II). Byly provedeny odpisy a aktualizace výměnného knihovního fondu. Nakoupeno
a zpracováno bylo 1134 svazků knih. Došlo k převedení pobočky v Lubech pod výkon regionálních
funkcí a k jejímu zapsání do evidence knihoven. Byl zaveden knihovní systém Tritius REKS2 a stávající
knihovní fond byl přeřazen pod výměnný fond, z tohoto důvodu vykazuje fond více přírůstků než
obvykle. Uskutečnily se dvě porady pro knihovníky profesionálních knihoven, z toho jedna online,
a jedna porada neprofesionálních knihovníků. V Místní lidové knihovně Dolany a Místní knihovně
Běšiny byla provedena revize a aktualizace knihovního fondu. Uzavřena byla revize v Městské
knihovně Švihov.

Pro rok 2020 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci na výkon
regionálních funkcí ve výši 779 661 Kč. Na nákup knih byla čerpána částka 243 953,37 Kč (31 %
dotace), na personální náklady 499 244 Kč (64 % dotace) a na provoz 36 463,63 Kč. Dotace byla celá
vyčerpána a vyúčtování zasláno do SVK Plzeň. Dotační podmínky byly splněny.

4. PROJEKTOVÁ ČINNOST
Městská knihovna Klatovy využívá možností pro získání dotačních prostředků z různých dostupných
zdrojů. V roce 2020 jsme předložili následující žádosti:

Ministerstvo kultury ČR:
 Přihláška do konsorcia MKČR3 VISK8/A4: úhrada 8 měsíců provozu databáze Anopress IT.
 Program Knihovna 21. století: projekt

o Obrázky zblízka i zdáli (přidělena částka 20 000 Kč)
o Regionální setkávání (přidělena částka 21 000 Kč)

Vzhledem k omezením a uzavření školských zařízení jsme nemohli plánované akce
uskutečnit, proto byly nevyčerpané dotační prostředky vráceny (13 000 Kč, 19 000 Kč).

 Program VISK 3: projekt Připojení knihovny do metropolitní sítě a obnova techniky používané
při přednáškách a školeních (přidělená částka 80 000 Kč byla celá vyčerpána)

2 Regionální knihovnický systém
3 Ministerstvo kultury České republiky
4 Veřejné informační služby knihoven

Statistické ukazatele výkonu regionálních funkcí
2020 2019

Počet svazků výměnného fondu 40 709 43 129
Přírůstek 2 874 1 222
Úbytek 5 294 1 786
Počet rozvezených výměnných souborů 164 179
Počet svazků knih ve výměnných
souborech 10 531 11 589

Metodické návštěvy 113 117
Počet konzultací 91 72
Vzdělávání knihovníků v rámci výkonu
RF 10 školení, 63 účastníků 13 školení, účastníků

Počet zpracovaných statistických výkazů 50 50
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 Krajský úřad Plzeňského kraje:
o dotační titul Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2020 – projekt

na volnočasové aktivity dětí „Hrajeme si s papírem“, „Biblio a canis terapie“,
logopedický kroužek, klub pro náctileté – neposkytnuto

o dotační titul Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 – projekt: Klatovské
báje, legendy a pověsti (získána částka 30 000 Kč)

o dotační titul Výkon regionálních funkcí knihoven pro rok 2020: přidělena částka
779 661 Kč

o dotační titul Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020 – projekt:
Logopedické a komunikační dětské aktivity – neposkytnuto

5. EDIČNÍ ČINNOST
 Vydali jsme monografii Karel Polák o Josefu Frantovi Šumavském: Vlastivědná knižnice

Klatovska a regionalismus 30.–40. let 20. století. Zpracovatelem je PhDr. et Mgr. David
Franta. Představení knihy se uskutečnilo 20. července.

 V roce 2020 jsme si připomněli 160. výročí od vzniku knihovny v Klatovech, proto jsme
upravili a doplnili původní publikaci vypovídající o její historii a historii knihovnictví
v Klatovech, která byla vydána k výročí 140 let. Publikace vyšla v květnu 2020.

 Spolupracovali jsme na přípravě Sborníku z konference 100. výročí vzniku Československa
(vyšla v březnu) a Sborníku z konference Barokní jezuitské Klatovy 2018–2019 (vyšla
v květnu).

 U příležitosti výročí založení Aimovy dětské čítárny jsme připravili k vydání publikaci
Klatovské báje, legendy a pověsti. Autorem je šumavský spisovatel a sběratel pověstí Ondřej
Fibich. Autory ilustrací jsou především žáci ZUŠ Klatovy. Představení knihy bylo naplánováno
na 9. března 2021, proběhne však online.

6. NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU

Nákup
Městská knihovna Klatovy je základní veřejnou knihovnou (tedy ne specializovanou ani studijní
knihovnou, která zaměřuje fond na odbornou literaturu), a tomuto účelu odpovídá rovněž struktura a
složení knihovního fondu, prostřednictvím něhož zprostředkováváme široké spektrum informací
odpovídající zájmům a požadavkům všech věkových skupin uživatelů. Knihovní fond by měl souviset
s místními potřebami a reflektovat je. Významným aspektem při práci s knihovním fondem je
skutečnost, že se nebuduje jako konzervační. Při jeho doplňování a aktualizaci postupujeme dle
metodických pokynů a standardů vydávaných MK ČR, kde jsou stanoveny zásady tvorby knihovního
fondu následovně:

„Principy tvorby knihovního fondu vycházejí zejména z potřeb a požadavků obyvatel dané obce.
Při budování knihovního fondu je nutné průběžně zohledňovat zejména tyto aspekty:

 složení obyvatel obce, zejména věkovou a vzdělanostní strukturu;
 zvláštní podmínky v místě, například působnost škol a dalších vzdělávacích institucí,

průmyslových podniků, míra turistického ruchu, spádovost obce, národnostní složení apod.;
 potřeby stávajících, případně potenciálních cílových skupin uživatelů;
 aktuální požadavky uživatelů;
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 kvalitu, aktuálnost a rozsah stávajícího knihovního fondu;
 služby a fondy knihoven v blízkém okolí v návaznosti na vlastní priority;
 zapojení knihovny do systému regionálních funkcí, zejména intenzita využívání výměnného

fondu.“

Nákup knihovního fondu v Městské knihovně Klatovy je prováděn u knihkupců, nakladatelů
(Euromedia, Albatros a další), na internetu, na knižních veletrzích a od dodavatelů zlevněných knih.
Rabat u jednotlivých dodavatelů se pohybuje v rozmezí 26–35 %. Nákup knihovního fondu je rovněž
ovlivněn nabídkou knižního trhu, který se taktéž do jisté míry řídí poptávkou zákazníků (např. se
v popularitě střídají období různých žánrů). Jako veřejná knihovna máme za úkol především
uspokojovat potřeby našich čtenářů, v opačném případě přestanou služeb knihovny využívat a knihy
a ostatní informační zdroje si půjčovat. Samozřejmě jako nositelé kulturních hodnot nabízíme kromě
literatury oddychové a zábavné i kvalitní hodnotnou literaturu pro náročné čtenáře, jež nepatří
většinou mezi tolik vyhledávanou a kterou čtenářům představujeme prostřednictvím výstavek,
slovního doporučení, recenzí apod. Sledujeme ediční plány vydavatelství, mj. i HÚ5 Akademie věd.
Spolupracujeme se školskými zařízeními a reagujeme na jejich požadavky. Naučnou literaturu se
snažíme doplňovat tak, aby byla stále aktuální, platná, měla vypovídající hodnotu a obsahovala a
poskytovala spolehlivá data a byly v ní zastoupeny všechny vědní obory. Úzce specializované odborné
knihy objednáváme pro naše uživatele prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných
knihoven v republice. Lze realizovat rovněž mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Pokud se
požadavek na některou knihu množí a opakuje, do našeho fondu ji zakoupíme.

K doplňování fondu využíváme taktéž granty a projekty MK ČR.
Česká knihovna – nekomerční tituly a umělecká díla české literatury, česká ilustrovaná beletrie
pro děti a mládež, kde vybíráme ze seznamu knih zařazených do projektu literární radou MZK6 v Brně
(hodnota cca 14 902 Kč)
Cizojazyčná literatura – nabídkový seznam titulů, na kterém spolupracují odborníci na cizojazyčnou
literaturu spolu s akvizitéry vybraných knihoven (hodnota cca 33 500 Kč).

Budování fondu zvukových knih ve formátu MP3 pro zrakově a zdravotně postižené je realizováno
na základě smlouvy s Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana v Praze. Paušální částka činí 15 000 Kč
bez ohledu na počet stažených knih. Knihy katalogizujeme a ukládáme na CD.

Návrhy na doplnění knihovního fondu mohou provádět všichni odborní knihovníci. Jejich posouzení a
výběr provádí akviziční komise složená z katalogizátorky, vedoucí oddělení výpůjčních služeb a
zástupce příslušného oddělení (ODM, studovna, čítárna, regionální oddělení). Knihy se vybírají
na základě recenzí, anotací, praktických zkušeností, dokupují se díly u knih vycházejících
na pokračování či ve volně navazujících sériích. Taktéž sledujeme počty rezervací, tedy v případě
titulů, u kterých je počet zájemců vysoký, nakupujeme více svazků, aby byly požadavky čtenářů
uspokojeny co nejdříve. Nové přírůstky následně objednává katalogizátorka, která zodpovídá za
čerpání rozpočtu určeného na nákup knihovního fondu, jeho zpracování a správné označení, vedení
seznamu přírůstků a úbytků.
Všichni knihovníci mají odborné knihovnické vzdělání, vysokoškolské vzdělání v knihovnickém nebo
příbuzném oboru či dlouholetou praxi. Svoji kvalifikaci soustavně doplňují a prohlubují účastí
na odborných školeních a seminářích.

5 Historický ústav
6 Moravská zemská knihovna
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Struktura
Knihy podle lokace a tematických skupin

Lokace Beletrie Naučná literatura
Půjčovna pro dospělé 18 404 15 157
Oddělení pro děti a mládež 10 935 4 169
Pobočka Tolstého 5 234 1 564
Studovna 24 3 253
Čítárna 2 38
Výměnný fond 33 319 7 390
Depozitář 8 925 9 325

Podle typu dokumentu

Hudební CD, mluvené slovo 4 845
Elektronické zdroje 113
Hudebniny 12
Knihy a brožury 126 822
Komplety periodik 128
Mapy 121
Muzejní sbírky 1 286
Společenské a deskové hry 330
Zvukové knihy pro zrakově a zdravotně postižené 1 756

Regionální literatura

Jedná se o literaturu se vztahem k místu v regionu, kde knihovna působí (regionální autoři nebo knihy
o regionu). Fond regionální literatury pořizujeme prostřednictvím lokálních knihkupectví,
v antikvariátech, v muzeích, případně přímo od autorů. Vzhledem ke skutečnosti, že nepatříme mezi
knihovny, které dostávají povinný výtisk, není v našich silách zachytit veškerou produkci týkající se
regionu.
Shromáždit studentské práce věnující se regionu není příliš reálné. Opět záleží na studentovi, zda
nám práci přinese. Odkaz na vysokoškolské kvalifikační práce Theses je umístěn v elektronickém
katalogu knihovny v záložce Odkazy. Vzhledem k faktu, že plné znění většiny prací je chráněno
školami, které sami rozhodují o zpřístupnění dat, není možné je prostřednictvím našich webových
stránek poskytovat a nemáme oprávnění k vytvoření vlastní databáze tím, že práce budeme stahovat.
Knihovní fond je umístěn ve studovně, je vyčleněn z běžného fondu, uchovává se trvale, půjčuje se
pouze prezenčně.
Obsahuje 2698 svazků, z toho je 724 svazků beletrie a 1974 naučné literatury.

Periodika

V roce 2020 jsme odebírali 213 titulů periodik. Veškeré deníky vyjma Hospodářských novin, Blesku a
Sportu a také regionální noviny (Klatovský zpravodaj, Klatovský deník, Rozhled a další) předáváme
k archivaci do Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

52 / 64



Dostupnost fondu

Vzhledem ke skutečnosti, že se v předchozích letech z knihovního fondu téměř nevyřazovalo a fond
neúměrně narostl, rozhodli jsme se, po schválení zřizovatelem, v roce 2020 odepsat jednorázově
větší množství publikací než je obvyklé. Konkrétně bylo odepsáno 16 538 svazků. Indikátorem, který
zobrazuje využití knihovního fondu, je jeho obrat. Optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 2–3.
Obrat fondu v naší organizaci vykazuje 1,27. Z tohoto údaje bylo zjevné, že v současné je již velká část
dříve zakoupeného fondu pro čtenáře nezajímavá z hlediska aktuálnosti či z důvodu multiplikátů.

Část byla odepsána z důvodu fyzického opotřebení, ostatní pak z důvodu multiplikátů, neaktuálních a
zastaralých informací či nízkého využití čtenáři. Tyto jsme pak v souladu s ustanovením knihovního
zákona (zákon č. 257/2001 Sb.) nabídli ostatním veřejným i odborným knihovnám pomocí
elektronické konference Akvizice, do které je zapojena převážná většina knihoven v republice, a
následně knihovnám obsluhovaným v rámci výkonu regionálních funkcí, místním organizacím a
školám v Klatovech a okolí.

Skutečnost, že z celkového počtu nabízených přibližně 10 tisíc svazků si knihovny vyžádaly pouze
zhruba sto padesát svazků (přičemž o některé publikace projevilo zájem více knihoven), svědčí o tom,
že jsme skutečně odepsali publikace, o které mezi čtenáři veřejných knihoven není zájem. Větší
množství svazků si následně vyžádal Městský ústav sociálních služeb pro obsluhované domy pro
seniory a Dům dětí a mládeže, kde ovšem není dokladatelné, zda budou využity pro četbu, nebo jako
výtvarný materiál. Menší množství si pak vyžádaly ZŠ Čachrov, ZŠ Masarykova Klatovy a Gymnázium
Klatovy.

Zbylé publikace byly nabídnuty čtenářům k odkoupení za 5 Kč/ks. Prozatím si čtenáři takto zakoupili
přibližně 300 ks, ale zde opět nejsme schopni doložit, zda se jednalo skutečně o knihy odepsané
z našeho fondu, neboť regál, který k danému účelu slouží, využívá i veřejnost k odkládání knih
vyřazených ze soukromých knihoven.

76 918

17 786

40709

Dostupnost fondu

Volný výběr Centrální depozitář Výměnný fond
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7. NOVINKY V ROCE 2020
 V lednu byly nově obsazeny dvě pracovní pozice – správce IT a odborná knihovnice

ve studovně.
 Zapojili jsme se do projektu Knihovny.cz. Jde o centrální portál sloužící k vyhledávání

dokumentů v elektronických katalozích a zdrojích přihlášených knihoven a ke správě
čtenářského konta z jednoho místa.

 Vybavili jsme dětské oddělení novými dřevěnými regály a starý nevyhovující sedací nábytek
nahradili novým.

 Provedli jsme revizi knihovního fondu v půjčovně pro dospělé čtenáře, v oddělení pro děti
a mládež a depozitáři půjčovny pro dospělé, jak nám ukládá zákon č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon).

 Vytvořili jsme zázemí pro účely zpracování archivu, provádění jazykových korektur a činnost
správce sítě.

 Zadali jsme a ve spolupráci s dalšími zainteresovanými organizacemi zpracovávali nový
orientační systém v jezuitské koleji.

 Vybavili jsme kancelář správce refektáře, zakoupili potřebné technické vybavení.
 V souvislosti se změnou zřizovací listiny došlo k převedení pobočky knihovny v Lubech

pod správu regionálního oddělení. Knihovna byla zaevidována na MK ČR a od roku 2021 bude
obsluhována v rámci výkonu regionálních funkcí.

 Zapojili jsme se do projektu Inkubátor sociálních inovací v knihovnách, který nám na míru
připravila Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Výstupem je potřeba změny dispozice a vybavení oddělení pro děti
a mládež a následné využití celého prostoru II. NP, dále dovednosti v oblasti práce
s teenagery (co a jak jim nabídnout, jak je přilákat do knihovny, vytvoření klubu).

 Zpřístupnili jsme rezervační systém vstupenek na platformě Reenio. Se společností GoPay
byla vyjednána a zprovozněna možnost on-line platby vstupenek a čtenářských poplatků jak
v rezervačním, tak v knihovnickém systému. Platby lze provádět bankovním převodem
i prostřednictvím platebních karet.

 V době, kdy to bylo možné, jsme čtenářům umožnili využívat základní služby knihovny
prostřednictvím „výdejního okénka“. Na základě předem provedené objednávky byly
připraveny balíčky, které si následující den mohli uživatelé vyzvednout.

 Zavedli jsme zasílání upomínek na nevrácené knihy prostřednictvím emailů a sms zpráv a
nahradili tak drahé služby České pošty.

 Navázali jsme spolupráci s klatovskou autorkou Petrou Kouskovou. Vytvořili jsme blog, který
využíváme k propagaci, recenzím a doporučení četby čtenářům. Projekt nese název „Kousky
Petry Kouskové“.

 Díky dotaci MK ČR VISK 3 jsme obnovili výpočetní techniku pro projekce a školení.
 Město Klatovy zakoupilo do refektáře mobilní výstavní systém a za přispění Plzeňského kraje

klavír August Förster.
 Zakoupili jsme nové židle do čítárny.
 Vybavili jsme půjčovny ochrannými plexiskly a stojany na dezinfekci.

8. PLÁNY PRO ROK 2021
 Pořídit knihobox (zařízení pro výdej knih) a bibliobox (návratový box na knihy), a tím umožnit

uživatelům využívání základních výpůjčních služeb v režimu 24/7.
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 Provést aktualizaci knihovního řádu v návaznosti na pořízení knihoboxů.
 Dokončit instalaci orientačního systému v jezuitské koleji.
 Dokončit přípravy nových, moderních a funkčních webových stránek knihovny.
 Vybavit sklad ODM regálovým systémem pro ukládání pomůcek a výtvarného materiálu.
 Zmodernizovat nevyhovující kuchyňský kout ve II. NP.
 V prostoru bývalého antikvariátu vytvořit koutek pro účely oddělení pro děti a mládež.

9. ČINNOST V DOBĚ UZAVŘENÍ KNIHOVNY
 Knihovna byla zcela uzavřena 12. března – 27. dubna, 22. října – 22. listopadu a

od 24. prosince (stále trvá).
 V době od otevření knihovny na konci dubna a během letních prázdnin byly poskytovány

služby v omezené provozní době.
 Za rok 2020 jsme zaznamenali 322 dní pracovních neschopností a 366 OČR. Z toho dvě

pracovní neschopnosti byly dlouhodobé.
 Některým zaměstnancům, u nichž toto povaha práce dovoluje, byla umožněna práce

z domova. Se všemi byla sepsána Dohoda o výkonu práce z domova.

Jednotlivé činnosti

 Revize knihovního fondu v oddělení pro děti a mládež (20 000 svazků), v oddělení
pro dospělé (35 000 svazků) a v centrálním depozitáři (část knihovního fondu oddělení
pro dospělé 18 000 svazků)

 Aktualizace fondu v jednotlivých odděleních výpůjčních služeb, odpisy, přeznačení, přebalení
a převody méně půjčovaných svazků do skladu současně s čištěním a mytím regálů.

 Reorganizace (přestavění, přesun a přeznačení) fondu studovny a zpřístupnění fondu
regionální naučné literatury čtenářům

 Katalogizace, označení a zabalení 4 564 nových svazků knih
 Aktualizace, kontrola a vyčištění fondu zvukových knih a hudebních CD
 Aktualizace stavu periodik, kompletace a odvoz starých ročníků, nabídka organizacím.
 Příprava a zveřejnění facebookových soutěží a poznávaček pro děti i dospělé
 Příprava a zpracování podkladů a pomůcek pro besedy a knihovnické lekce (vyhledávání a

přečtení knih, vypracování obrazového materiálu k příběhu, tvorba karet, puzzle, pracovních
listů, laminování, příprava polotovarů a šablon), příprava tvořivých dílen (vyhledávání
vhodných výrobků, výroba pomůcek, příprava materiálů)

 Kontrola a doplnění evidenčních listů společenských her
 Kontrola stavění fondu, doplnění chybějícího označení na policích
 Stahování a zpracování nových MP3
 Příprava podkladů pro nové propagační materiály
 Oprava evidenčních údajů u registrovaných čtenářů, archivace a anonymizace
 Příprava dokumentů pro pobočku v Lubech (knihovní řád, směrnice o ochraně osobních

údajů, ceník služeb) a její převedení v rámci knihovního systému Tritius
 Zapojení knihovny do projektu Knihovny.cz
 Přistoupení knihovny do databáze Děl nedostupných na trhu Národní digitální knihovny
 Zpřístupnění databáze elektronických učebních materiálů Hejného metody H-edu
 Publikační činnost
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 Zavedení možnosti on-line plateb prostřednictvím portálu GoPay (platba čtenářských
poplatků v AKS Tritius a vstupenek na kulturní akce)

 Vyhledávání možností pro bezkontaktní vracení a půjčování knih (kniho a bibliobox),
stanovení technických parametrů a cenové nabídky

 Další činnosti a úkony, jejichž podrobný přehled je k nahlédnutí u ředitelky
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datum (od)datum (do ≠ od) pořádá místo druh akce počet
účastníků

1. 1. 2020 31. 1. 2020 knihovna čítárna kulturní akce Johana Melchrová - kovářské práce; výročí spisovatelů 250
1. 1. 2020 knihovna půjčovna kulturní akce Výstava knih - téma  - Fit i v roce 2020 320
1. 1. 2020 31. 3. 2020 knihovna půjčovna výstava Spisovatelé do knihoven - propagace 100
5. 1. 2020 ve spolupráci refektář - kavárna kulturní akce Literární setkání 3K 10
6. 1. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Tři králové - kvíz 39
6. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Tři králové - kvíz 11
7. 1. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čtenářský klub 17
8. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čtenářský klub 7
9. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Bookstart - Průkaz pro plyšáka 4

10. 1. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 7.B M. Mrňáka 26
13. 1. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Zimní spáči - kvíz (práce s knihou Hurá do lesa) 43
13. 1. 2020 knihovna galerie knihovny kulturní akce Pohádková zahrada – vernisáž výstavy prací ZUŠ Klatovy 40
13. 1. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Zimní zápich, s L. Babkovou 20
13. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Volný výběr knih se čtenářským klubem 10
13. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Leden - kvíz 29
15. 1. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Lednový kvíz s výtvarnou dílnou pro čtenářský klub 6
15. 1. 2020 21. 2. 2020 ODM ODM kulturní akce Výstava - Ukázky z kurzu malování akrylovými barvami 120
15. 1. 2020 refektář refektář vzdělávací akce Setkání seniorů (pořádá Měúss Klatovy) 150
16. 1. 2020 refektář refektář vzdělávací akce Historická přednáška pro studenty GKT 50
20. 1. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Sněhulák s L. Babkovou 31
21. 1. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Opičky našich lesů - veverky - kvíz, práce s knihou a časopisem 25
21. 1. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Chiko čte s námi 15
22. 1. 2020 knihovna společenský sál interní akce Interní školení: První pomoc 17
22. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čtenářský klub 8
23. 1. 2020 ODM ODM kulturní akce Opičky našich lesů - veverky - kvíz 29
24. 1. 2020 knihovna společenský sál kulturní akce Spisovatelé do knihoven: Jonáš Zbořil 7
24. 1. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 7.A p.Šafránkové 26
27. 1. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Ruličkování s L. Babkovou 26
28. 1. 2020 cizí refektář cizí akce Zasedání zastupitelstva města 80
28. 1. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 7.A (2.skupina) 21
28. 1. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda s R. Bauerovou na téma Rodokmen 21
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28. 1. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čtenářský klub 18
29. 1. 2020 ve spolupráci refektář vzdělávací akce Dobrý, až velmi dobrý večer: MUDr. Kocum 45
30. 1. 2020 ODM ostatní prostory knihovnyvzdělávací akce Tvořím knihu - knihařský kurz s T. Novou 4
30. 1. 2020 ve spolupráci refektář vzdělávací akce Julius Müller: Kapitoly z praktické genealogie 54
31. 1. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Karnevalová škraboška s L. Babkovou 29

1. 2. 2020 knihovna půjčovna výstava Výstava knih - téma - Láska - Valentýn - Rande na slepo 260
1. 2. 2020 29. 2. 2020 knihovna čítárna výstava P. Kalistová , I. Borovanská - Trampské tvořenímalování na dřevo pájkou 250
3. 2. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Valentýnský kvíz 42
3. 2. 2020 ODM ODM kulturní akce Svatý Valentýn - kvíz 11
3. 2. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Valentýnský přívěsek s P. Škutovou 31
3. 2. 2020 refektář refektář vzdělávací akce PhDr. Jan Duchek: 2 100 km Tureckem 130
4. 2. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čtenářský klub 18
5. 2. 2020 cizí DŠ cizí akce Pronájem pro školní družinu "Radovánky se sněhuláky" 90
5. 2. 2020 ODM ODM kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čtenářský klub 8
6. 2. 2020 knihovna společenský sál kulturní akce Spisovatelé do knihoven: Pavla Horáková 11
6. 2. 2020 ODM ostatní prostory knihovnyvzdělávací akce Tvořím knihu - knihařský kurz s T. Novou 3
7. 2. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Školení: Google tabulky 7

10. 2. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Valentýnské srdíčko, s L. Babkovou 35
10. 2. 2020 ODM ODM kulturní akce Pohádky Boženy Němcové - kvíz 24
12. 2. 2020 cizí společenský sál cizí akce Zapper Detox Centrum "Léčba informací" 21
13. 2. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Valentýnské přání, s L. Babkovou 33
13. 2. 2020 refektář refektář kulturní akce Libor Drahoňovský: Ruský sever 45
17. 2. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Lidové písničky - kvíz 53
17. 2. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Klaun s L. Babkovou 28
17. 2. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 6.B p.Maruškové 22
17. 2. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 6.C p.Maruškové 23
19. 2. 2020 knihovna ostatní prostory knihovnykulturní akce Exkurze -pionýrská skupina Tuláci 18
19. 2. 2020 ODM ODM kulturní akce Setkání s knihami a s hádankou, hádanky a volný výběr pro ZŠ Čachrov 26
19. 2. 2020 refektář refektář kulturní akce Motus Harmonicus: Bílá laň / La Blanche Biche 65
20. 2. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Chiko čte s námi 21
20. 2. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 7.B M. Mrňáka 27
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21. 2. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou - Božena Němcová, pro ZŠ Plánická 62
21. 2. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou - Božena Němcová, pro ZŠ Plánická 53
23. 2. 2020 refektář refektář kulturní akce Mladí umělci (Michaela Kostková a orchestr) 100
24. 2. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Jednorožec s L. Babkovou 28
25. 2. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Autorské čtení se spisovatelem O.Fibichem - Ze Šumavy špalíček,, pro ZŠ Plánická, 5.tř. 32
25. 2. 2020 refektář refektář vzdělávací akce Prohlídka MKČR, OŠKRC 12
26. 2. 2020 cizí DŠ cizí akce Pronájem pro školní družinu - Divadlo Řimbaba 125
26. 2. 2020 ODM ODM kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čten. klub ŠD ZŠ Plánická, Rytíř Roel drakobijce, výtv.dílna 8
27. 2. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Plackování s Luckou Babkovou 72
27. 2. 2020 refektář refektář kulturní akce Jaroslav Vágner: Expedice Suomi 2019 115
28. 2. 2020 knihovna půjčovna výstava Mezinárodní den palačinek, výstava kuchřských knih a ochutnávka palačinek 150
28. 2. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Školení: Katalogizace v RDA 8
29. 2. 2020 cizí společenský sál cizí akce Přednáška Kruhu přátel Bruna Gröninga 95

1. 3. 2020 31. 3. 2020 knihovna čítárna výstava Krása hmyzí říše - výstava ze sbírek Mgr. Jaroslava Vágnera 270
2. 3. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce MŠ Zvoneček - Broučci na návštěvě v knihovně, čtení, povídání o jaru 20
2. 3. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Březen - jarní kvíz 39
2. 3. 2020 ODM ODM kulturní akce Vernisáž výstavy Žáby na psi - Róza Sofie Fialová 63
2. 3. 2020 31. 5. 2020 ODM ODM výstava Výstava linorytů Žáby a psi - Róza Sofie Fialová 450
2. 3. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Záložka s L. Babkovou 25
2. 3. 2020 30. 4. 2020 ODM ostatní prostory knihovnyvýstava Výstava ilustrací žáků ZŠ Bezděkov k přečteným knihám P. Braunové Čtu a kreslím 220
3. 3. 2020 knihovna refektář kulturní akce Spisovatelé do knihoven: Michal Ajvaz 55
3. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Tvořivý mejdánek pro přítelkyně knihovny 3
3. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čten.klub ZŠ Plánická, 3. tř., Zmrzlinářství...., výtv. dílna 17
4. 3. 2020 cizí refektář cizí akce koordinační porada MěÚ 12
4. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Projektový den pro ŠD ZŠ Plánická, Velikonoce a výtv. dílna 25
4. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Projektový den pro ŠD ZŠ Plánická, Velikonoce a výtv. dílna 25
5. 3. 2020 ODM DŠ vzdělávací akce Tajemství staré pumpy - beseda o knize E. Fojtové pro 2.A ZŠ Tolstého 22
5. 3. 2020 ODM DŠ vzdělávací akce Tajemství staré pumpy - beseda o knize E. Fojtové pro 2.B ZŠ Tolstého 20
5. 3. 2020 ODM DŠ vzdělávací akce Tajemství staré pumpy - beseda o knize E. Fojtové pro 2.C ZŠ Tolstého 23
5. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou, pro čten.klub ZŠ Plánická, 1. tř., Jarní příběh, výtv. dílna 10
9. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou: Božena Němcová, pro ZŠ Čapkova, 8.A,B,C 62
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9. 3. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou : Božena Němcová, pro ZŠ Čapkova, 5.A,B 52
9. 3. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Jarní plackování s L. Babkovou 35

10. 3. 2020 ODM ODM kulturní akce Beseda ke knize Velikonoční pohádka pro MŠ Chudenín 17
10. 3. 2020 ODM ODM kulturní akce Kvíz Šípková Růženka 16
11. 3. 2020 refektář refektář kulturní akce Merhaut, Wiendl: TGM a F. X. Šalda 25
12. 3. 2020 ODM ODM kulturní akce Kvíz Jak dobře znáte pohádky? 17
13. 3. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Tritius - Novinky a problémy 3
20. 3. 2020 8. 4. 2020 knihovna prostor mimo knihovnukulturní akce Hledáme hrdiny - Soutěž na FB a Instagramu 72

9. 4. 2020 16. 4. 2020 knihovna prostor mimo knihovnukulturní akce Hody hody doprovody nesem šifry malovaný - soutěž na FB 283
9. 4. 2020 20. 4. 2020 knihovna prostor mimo knihovnukulturní akce Pohádkové hádanky - šifrování - FB, Instagram 250

15. 4. 2020 cizí refektář cizí akce koordinační porada MěÚ 12
21. 4. 2020 cizí refektář cizí akce ORM - divadelní ulice 20

4. 5. 2020 cizí refektář cizí akce ORM - majetková komise 24
11. 5. 2020 cizí refektář cizí akce Finanční komise 24
20. 5. 2020 cizí refektář cizí akce ORM - strategie 20
22. 5. 2020 cizí refektář cizí akce poordinační porada  MěÚ 16
26. 5. 2020 cizí refektář cizí akce zasedání zastupitelstva města 45
29. 5. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce GDPR 9
29. 5. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Porada profesionálních knihovníků 8

1. 6. 2020 cizí refektář cizí akce ORM - majetková komise 25
1. 6. 2020 30. 6. 2020 knihovna čítárna výstava Křišťál - obrazy 220

12. 6. 2020 cizí refektář cizí akce ORM - hodnocení projektu 15
12. 6. 2020 cizí refektář cizí akce ORM - prezentace systému 15
12. 6. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Facebook 3
15. 6. 2020 cizí refektář cizí akce Finanční komise 25
18. 6. 2020 knihovna refektář - kavárna vzdělávací akce Brain&Breakfast: Věda jako kompas moderní doby 2
26. 6. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Canva 8
26. 6. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Barokní noc 800
30. 6. 2020 cizí refektář cizí akce Zasedání zastupitelstva města 60

1. 7. 2020 31. 7. 2020 knihovna čítárna výstava Křišťál - Nouzový stav 120
1. 7. 2020 31. 7. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Hádanka pro dnešní den - Ptáci 115
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1. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce IMPROvizace na Nádvoří s Edicí13 100
11. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce ELIAS 200
15. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Jazzevec, koncert na nádvoří 100
17. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Matonoha & Inspektor Kluzó, koncert na nádvoří 71
20. 7. 2020 ODM ostatní prostory knihovnykulturní akce Výtvarná dílna: Smaltovaný šperk s Natálií Vítovcovou, pro příměstský tábor DDM 43
20. 7. 2020 knihovna refektář - kavárna kulturní akce David Franta – autorské čtení 12
20. 7. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda na téma středověk, kniha O. Ciprové: V kůži rytíře, pro příměstský tábor DDM 20
20. 7. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Beseda na téma středověk, kniha A. Dijkstry: Rytíř Roel, drakobijce, pro příměstský tábor DDM 23
23. 7. 2020 knihovna refektář - kavárna vzdělávací akce Brain&Breakfast 0
24. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Iva Bittová, koncert na nádvoří 96
25. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce The Dixie Hot Licks, koncert na nádvoří 80
31. 7. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Knezaplacení, Petr Vondráček, koncert na nádvoří 80

1. 8. 2020 31. 8. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Komiksová soutěž 29
1. 8. 2020 31. 8. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Hádanka pro dnešní den - Plazi, Savci 145
1. 8. 2020 31. 8. 2020 knihovna čítárna kulturní akce Křišťál - Nouzový stav 100
3. 8. 2020 knihovna čítárna kulturní akce Vernisáž Křišťálu 35
4. 8. 2020 refektář refektář vzdělávací akce Prohlídka refektáře pro Nadané děti 15
5. 8. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Knížka a já - program pro příměstský tábor 27
7. 8. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Michal Pavlíček, Monika Načeva, koncert na nádvoří 94

10. 8. 2020 refektář refektář vzdělávací akce Prohlídka refektáře pro Nadané děti 32
10. 8. 2020 refektář refektář vzdělávací akce Prohlídka refektáře PK 20
12. 8. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Knížka a já - program pro příměstský tábor 36
14. 8. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Mirek Kemel, koncert na nádvoří 39
21. 8. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Petr Macháček, Jakub Šafr trio a Eliška Hurábová, koncert na ádvoří 73
25. 8. 2020 ODM prostor mimo knihovnuvzdělávací akce Kurz: Výroba ručního papíru (Mgr, I. Sieberová) 17
26. 8. 2020 refektář refektář kulturní akce Co přináší doba covidí? – prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., a MUDr. Mirka Skovajsová, Ph.D. 120
28. 8. 2020 refektář refektář kulturní akce Na konec bude začátek (koncert) 60

1. 9. 2020 30. 9. 2020 ODM ODM kulturní akce Kvíz: Princezny 28
1. 9. 2020 30. 11. 2020 knihovna galerie knihovny výstava Inspirace fotografií - výstava obrazů Martiny Formanové 150
1. 9. 2020 30. 11. 2020 knihovna půjčovna výstava Božena Němcová - výstava k 200. výročí narození 150
1. 9. 2020 30. 9. 2020 knihovna čítárna výstava Retro panenky našeho dětství - Jarmila Straková 80
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3. 9. 2020 ODM půjčovna vzdělávací akce Exkurze - knihovna, refektář - Střední zemědělská škola Klatovy 27
3. 9. 2020 ODM půjčovna vzdělávací akce Exkurze - knihovna, refektář - Střední zemědělská škola Klatovy 24

7. 9. 2020 30. 11. 2020 knihovna půjčovna výstava Vzdělávání pro všechny. Odkaz J.A. Komenského. - zapůjčilo Národní pedagogické muzeum
a knihovna J.A. Komenského Praha 150

11. 9. 2020 refektář refektář kulturní akce Nový klavír: koncert bratří Vilímcových 75
11. 9. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Školení: Excelentní Excel pro osvěžení paměti 4
14. 9. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Zvířecí kvíz - soutěž pro děti, propagace spolupráce se ZOO Plzeň 19
14. 9. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Placky, magnetky, zrcátka s L. Babkovou 34
15. 9. 2020 refektář refektář - kavárna kulturní akce PhDr. Mgr. Věra Kubová: Agatha Christie 8
16. 9. 2020 ODM ODM kulturní akce Beseda s knihou Viktor a záhadná teta Bobina, pro čtenářský klub ZŠ Plánická, 4. tř. 11
16. 9. 2020 ODM refektář kulturní akce Program ilustrátora Adolfa Dudka - Pohádkové kreslení, pro MŠ Studentská 46
16. 9. 2020 ODM refektář kulturní akce Program ilustrátora Adolfa Dudka - Nehulíme, kreslíme, pro ZŠ Masarykova, 6. tř. 35
16. 9. 2020 refektář refektář kulturní akce Stanislav Motl: Po stopách slavných i zapomenutých 30
17. 9. 2020 knihovna refektář - kavárna vzdělávací akce Brain&Breakfast 2
17. 9. 2020 refektář refektář kulturní akce Alois Sassmann: Jak a kde pátrat po svých předcích 35
18. 9. 2020 ODM refektář kulturní akce Program ilustrátora Adolfa Dudka - Pohádkové kreslení, pro MŠ Národních mučedníků 23
18. 9. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Marek Ztracený na nádvoří 250
21. 9. 2020 29. 9. 2020 DŠ DŠ kulturní akce Poznáte pohádky a Večerníčky? Kvíz pro děti, hádání pohádek z obrázků 7
21. 9. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Hrajeme si... Podzimní věnec z přírodnin  s L. Babkovou 22
22. 9. 2020 cizí refektář cizí akce Workshop zastupitelů - hlasovací zařízení 30
22. 9. 2020 ODM galerie knihovny kulturní akce Canis a bliblio terapie - Chiko čte s námi 8
22. 9. 2020 18. 12. 2020 ODM ostatní prostory knihovnyvýstava Perem a tuší.... Ilustrace,  k připravované knize klatovských pověstí 55
22. 9. 2020 cizí refektář cizí akce zasedání zastupitelstva města 80
22. 9. 2020 knihovna společenský sál kulturní akce Spisovatelé do knihoven: Ondřej Hložek 4
23. 9. 2020 ODM ODM kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou: Polštářová podvodníci, pro čtenářský klub ZŠ Plánická, 4. tř. 12
24. 9. 2020 30. 9. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Kvíz: sv. Václav 11
24. 9. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Čteme a hrajeme si s knihou: Kouzlo měsíční záře, pro čtenářský klub ZŠ Plánická, 2. tř. 9
24. 9. 2020 refektář refektář kulturní akce Pavel Kosatík: TGM 18
25. 9. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 9.B (uč. Šilhavá) 25
25. 9. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 9.A (uč. Šilhavá) 24
25. 9. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 9.C (uč. ŠIlhavá) 20
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25. 9. 2020 refektář refektář výstava Nebeské Klatovy – výstava leteckých fotografií JIřího Jirouška 85
26. 9. 2020 refektář refektář kulturní akce RNDr. Václav Cílek: Jak přejít řeku 85
29. 9. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Kvíz Svatý Václav 10
29. 9. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 6.C (uč. Mrňák) 26
30. 9. 2020 ve spolupráci refektář kulturní akce Dobrý, až velmi dobrý večer: Mgr. Salvetr, Doc. Ing. Edl, Ph.D. 35
30. 9. 2020 ve spolupráci refektář vzdělávací akce Dětská technická univerzita 90
1. 10. 2020 knihovna společenský sál kulturní akce Klatovský triptych, autorský večer Dušana Kučery 40
1. 10. 2020 9. 10. 2020 ODM ODM vzdělávací akce Kvíz: Říjen 9
2. 10. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Školení: Pokročilá práce s textem v MS Word 7
5. 10. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Kvíz o psech 14
5. 10. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Workshop pro 7.A ZŠ Plánická - R. Bauerová: Rodokmen 17
6. 10. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Workshop pro 7.B ZŠ Plánická - R. Bauerová: Rodokmen 22
7. 10. 2020 cizí refektář cizí akce předávání plaket ČČK Klatovy 250
7. 10. 2020 knihovna společenský sál interní akce Cvičení s fyzioterapeutkou 10
8. 10. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Seznámení s knihovnou pro 1.B 21
8. 10. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Seznámení s knihovnou pro 1.C 23
8. 10. 2020 DŠ DŠ vzdělávací akce Seznámení s knihovnou pro 1.A 22
8. 10. 2020 ODM společenský sál kulturní akce Workshop pro 7.D ZŠ Plánická - R. Bauerová: Rodokmen 18

13. 10. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Porada neprofesionálních knihovníků 8
13. 10. 2020 RF společenský sál vzdělávací akce Školení: Přáníčka na BigShotu 8

2. 11. 2020 18. 12. 2020 knihovna čítárna výstava Andělů není nikdy dost 60
9. 11. 2020 cizí refektář cizí akce finanční výbor, finanční komise 24

16. 11. 2020 cizí refektář cizí akce zasedání zastupitelstva města 27
16. 11. 2020 cizí refektář cizí akce pracovní seminář zastupitelů 27
18. 11. 2020 cizí refektář cizí akce koordinační porada MěÚ 20
20. 11. 2020 RF on-line vzdělávací akce Porada profesionálních knihovníků - on-line 6
20. 11. 2020 RF on-line vzdělávací akce Školení: Dotace na rok 2021 - on-line 6
27. 11. 2020 ve spolupráci on-line vzdělávací akce Noc vědců on-line 200
1. 12. 2020 refektář refektář kulturní akce Václav Špíral: koncert 10
3. 12. 2020 31. 12. 2020 ODM ODM výstava výstava betlémů ze soukromé sbírky Mgr. I. Sieberové 70
7. 12. 2020 18. 12. 2020 knihovna půjčovna výstava Když v Hrusicích sněží - výstava reprodukcí J. Lady 90
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účastníků

7. 12. 2020 18. 12. 2020 knihovna galerie knihovny výstava Ladův betlém - výstava 3D kulis 90
9. 12. 2020 ODM galerie knihovny vzdělávací akce Exkurze - Ladův betlém, pro čtenářský klub 4. tř. ZŠ Plánická 15

10. 12. 2020 ODM galerie knihovny vzdělávací akce Exkurze - Ladův betlém, pro MŠ Studentská 10
14. 12. 2020 ve spolupráci on-line kulturní akce Bílá hora - on-line 10
15. 12. 2020 cizí refektář cizí akce zasedání zastupitelstva města 50
18. 12. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 9.B (uč. Šilhavá) 23
18. 12. 2020 ve spolupráci DŠ vzdělávací akce Čtenářská dílna 9.A (uč. Šilhavá) 24
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