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1. Základní informace
1.1. Pracoviště knihovny
1.2. Pracovníci knihovny
1.3. Základní statistické údaje
Knihovna města Mladá Boleslav
příspěvková organizace zřizovaná městem
Václava Klementa 1229, PSČ 293 01
IČO 70565872
Zapsaná v evidenci knihoven MK ČR pod číslem 0838/2002
www.kmmb.cz

Knihovna města Mladá Boleslav je základní veřejnou knihovnou s jednou pobočkou
v sídlišti Severní Město. Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických,
informačních a dalších služeb vymezených v § 2,4 a 14 zákona č. 257/2001 Sb.
rovným způsobem všem občanům bez rozdílu. Je evidována u Ministerstva kultury
ČR jako veřejná knihovna pod číslem 0838/2002 a zřizovatelem je Město Mladá
Boleslav. Knihovna má regionální působnost. Středočeskou vědeckou knihovnou v
Kladně je pověřena výkonem regionálních funkcí (poskytuje knihovní servis
knihovnám okresu Mladá Boleslav, Brandýs, Mělník a Praha-východ).

1.1. Pracoviště knihovny

Ústřední budova knihovny, V. Klementa 1229, Mladá Boleslav
• půjčovna pro dospělé

Čítárna pro dospělé

• studovna
• čítárna
• půjčovna pro děti
• šatna a čítárna denního tisku (vestibul)
• pracoviště akvizice a katalogizace
• pracoviště pro regionální funkce
• administrativa

Pobočka knihovny Severní Město, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav
• půjčovna pro dospělé i děti
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1.2. Pracovníci knihovny
26 fyzických pracovníků
23,8 přepočtených pracovníků (20 plných úvazků + 6 zkrácených úvazků)
z toho 3,09 pracovního úvazku pro zajištění regionálních funkcí (hrazeno z dotace
Středočeského kraje na regionální funkce)
Struktura a počty zaměstnanců:
Zaměstnanci 2020

k 1.1.
fyz.osoby/přepočet

knihovnice
ostatní profese
z celku zam. pro RF

k 31.12.
fyz.osoby/přepočet

16/15,75

18/16,75

8/7,95

8/7,05

2,33

3,09

Průměrné platové třídy a průměrné platy:
průměrná třída

průměrný plat

knihovnice

9,31

29.526,-

ostatní profese

7,65

26.211,-

z celku zam. pro RF

9,5

34.225,-

1.3. Základní statistické údaje

Knihovní fond k 31. 12. 2020
Celkem 160 363 knihovních jednotek.
V roce 2020 bylo nakoupeno 6 101 knihovních jednotek v hodnotě 1 449 072,--Kč,
ovšem skutečné náklady na nákup knih, snížené o získané slevy, činily 968 843,--Kč.
V roce 2020 bylo pořízeno 154 titulů periodik v hodnotě 189 491,-- Kč, ovšem
skutečné náklady, snížené o získané slevy, činily 154 594,--Kč.
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Počet čtenářů k 31. 12. 2020
Celkový počet čtenářů: 5 641
Z toho počet dětí do 15 let: 1 845

Počet výpůjček v roce 2020
Počet výpůjček: 174 322 knihovních
jednotek

Návštěvnost knihovny v roce 2020
35 153 návštěvníků (fyzických)
Z toho

815 návštěvníků internetu

1 533 návštěvníků kulturních a
vzdělávacích akcí

Vzdělávací a kulturně výchovné
akce pořádané knihovnou
Výstava Český ráj

Celkový počet akcí: 65
Celková účast: 1 533 návštěvníků
Z toho akce pro dospělé:
pro děti :

19

(393 návštěvníků)

46 (1 140 návštěvníků)

Budujeme a zpřístupňujeme univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a
požadavky široké veřejnosti.
Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, mapy, průvodce, audioknihy, e-knihy, deskové
hry, ale i tematické kufříky a didaktické pomůcky.
Budujeme a zpřístupňujeme fond
regionální literatury.
Zpřístupňujeme uživatelům knihovní
dokumenty i z fondu jiné knihovny
prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby a zároveň
prostřednictvím této služby
zpřístupňujeme uživatelům jiných
knihoven vlastní fond.
Poskytujeme ústní i písemné
bibliografické, referenční a
faktografické informace a rešerše.

Omezený provoz

Poskytujeme přístup k internetu na počítačích knihovny i přes wifi.
Poskytujeme přístup k databázím Aspi, PressReader a Anopress.
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Zajišťujeme reprografické služby.
Jsme validačním místem Moje ID.
Pořádáme kulturní a vzdělávací akce.
Zajišťujeme regionální funkce v kooperačním systému knihoven.

2. Zpráva o činnosti KMMB v roce 2020
2.1. Knihovní a informační služby
2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost
2.3. Provozní a technická oblast

2.1. Knihovní a informační služby
• Činnost Knihovny města Mladá Boleslav byla v roce 2020 výrazně poznamenána
nepříznivou epidemiologickou situací.
Neuskutečnila se řada plánovaných
akcí a projektů. Od 12. března byla
knihovna zcela uzavřena, neprobíhal
ani nákup knih. 27. dubna byla
otevřena biblioschránka na vracení
knih, vrácené knihy začaly být
umisťovány do karantény. 5. května
byla v omezeném režimu otevřena
hlavní budova knihovny, od 1. června
byl návštěvníkům umožněn také vstup
Instalace přepážek
do volného výběru knih a částečně
otevřena také pobočka v Severním
Městě. Během letních prázdnin, kdy
došlo k rozvolnění opatření proti šíření
koronaviru, byla knihovna otevřena
téměř stejně jako každé jiné léto. Od
22. října byla knihovna opět zcela
uzavřena, od 23. listopadu bylo možné
vydávat rezervované knihy a knihy
z meziknihovní výpůjční služby
v předem telefonicky domluveném
čase. K otevření knihovny došlo 3.
prosince, ovšem jen do 18. prosince,
Omezený provoz
kdy byl provoz omezen pouze na
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výdejní okénko a výdej předem objednaných knih. 27. prosince byla knihovna opět
zcela uzavřena.
• V popředí zájmu knihovny byly i v letošním roce služby čtenářům, především však,
v souvislosti s pandemií, jejich bezpečné poskytování. Bezpečnost zaměstnanců a
bezpečnost návštěvníků knihovny se stala
naprostou prioritou. Zaměstnanci knihovny
Ochranné pomůcky
používali roušky, štíty, ochranné rukavice, díky
pomoci od zřizovatele byly do půjčoven
umístěny stojany s dezinfekcí, návštěvníkům
byly poskytovány ochranné rukavice. Na pulty
ve všech půjčovnách i na recepci ve vestibulu
knihovny byly nainstalovány plexisklové
ochranné přepážky, mezi počítače veřejného
internetu ve všech půjčovnách byly také
nainstalovány plexisklové stěny. Zvýšená
pozornost byla věnována úklidu a dezinfekci
prostor knihovny, především stolů, klik dveří,
telefonů, klávesnic, výtahu a tlačítek výtahu,
toalet, vypínačů apod.
• V průběhu roku 2020 plnila Knihovna města
Mladá Boleslav i nadále roli validačního místa služby MojeID, tedy v době, kdy to
bylo možné. Proškolený personál a příslušná technologická i provozní opatření
určená pro validaci, umožňují plnit smluvní nároky sdružení CZ.NIC a veřejnosti
poskytovat možnost validace moje ID, tedy nejvyššího stupně ověření účtu mojeID.
Cílem validace je jednoznačné ověření totožnosti uživatele mojeID. Takto ověřený
účet mojeID pak může fungovat jako
občanský průkaz ve světě internetu.
MojeID je bezplatná služba, která
poskytuje uživatelům možnost
centrálně spravovat svou internetovou
identitu. Díky službě mojeID se
uživatelé internetu mohou přihlašovat
na webových stránkách, které službu
mojeID podporují, bez nutnosti
registrace a nastavování
uživatelského jména a hesla.
Deskohraní
• Knihovna města Mladá Boleslav
nadále spolupracovala s Národní knihovnou v oblasti Souborného katalogu. KMMB
přispívá do Souborného katalogu ČR záznamy svého knihovního fondu a propojuje
tak bázi Souborného katalogu s vlastním on-line katalogem.
• Díky účasti v konsorciu knihoven měla Knihovna města Mladá Boleslav i v roce
2020 zajištěn výhodný přístup k obsáhlým elektronickým zdrojům databáze právních
informací Aspi, mediální databáze Anopress a databáze PressReader s plným

6

obsahem téměř 6000 novinových titulů a magazínů ze 100 zemí světa, celkem v 60
jazycích včetně češtiny.
• Vedle tradičních dokumentů, jakými jsou knihy a periodika, půjčujeme již několik let
i elektronické knihy prostřednictvím portálu eReading, což čtenáři uvítali především
v době, kdy musela být knihovna uzavřena.
• O svých službách a novinkách v provozu knihovna pravidelně informuje na
stránkách regionálního i místního tisku, zejména V Boleslavanu a Boleslavském
deníku, pravidelně přispívá do kulturních zpravodajů a přehledů i rozhlasových
stanic.
• Pravidelně a intenzivně aktualizované webové stránky knihovny a aktivní profil
knihovny na Facebooku i Instagramu jsou dalšími kroky k přiblížení se veřejnosti a
představení knihovny jako blízkého partnera, oblíbeného společníka pro volné chvíle,
pro čas odpočinku, zábavy, vzdělávání
i studia. Prostřednictvím sociální sítě
informujeme na Facebooku o aktuálním
programu knihovny, uvádíme, co se
právě v knihovně děje, sbíráme a
sdílíme s našimi fanoušky zajímavé
odkazy, informace z literární oblasti,
knižního trhu nebo kulturní scény.
• V roce 2020 nadále zajišťovala
městská knihovna službu DDD
(donáška do domu), rozvoz knih do
domácností seniorů nebo
handicapovaných občanů.
• Do čítárny pro dospělé čtenáře byla
zakoupena nová kamerová lupa,
vhodná nejen pro lidi se zrakovým
postižením, ale i pro seniory, kterým
velice usnadní čtení menšího textu
např. novin a časopisů.

Kamerová lupa

• V roce 2020 KMMB vyhlásila
výběrové řízení a zakoupila služební automobil. Automobil je využíván nejen pro
potřeby městské knihovny, ale také pro činnost regionálních funkcí.

2.2. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost
• Kulturně výchovná a vzdělávací činnost tvoří nedílnou součást aktivit knihovny.
Cílem této činnosti je rozšíření programové nabídky ve městě v oblasti kultury a
celoživotního vzdělávání, přispění k pozitivnímu využití volného času různých
věkových a sociálních skupin. Rok 2020 byl však poznamenán pandemií a řada
plánovaných akcí nemohla být uskutečněna.
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 V roce 2020 se podařilo uskutečnit 65 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž se
zúčastnilo 1 533 návštěvníků.
• Základem naší kulturně výchovné a vzdělávací činnosti jsou aktivity určené
základním školám. Pro ty pořádáme pravidelné INFORMAČNÍ LEKCE, kdy se žáci
seznamují s činností knihovny, orientací v jejím systému, ale i významem a krásou
četby. Všichni žáci 2., 4., 5. a 6 . tříd
mladoboleslavských škol jsou každým rokem
zváni do knihovny a díky tomuto systému
navštíví každé mladoboleslavské dítě v průběhu
školní docházky na prvním stupni knihovnu
nejméně 4x. Kromě toho nabízíme školám
všech stupňů tematické besedy a pořady.
V roce 2020 byla i tato činnost výrazně
ovlivněna epidemiologickou situací. Pro síť
mateřských, základních a středních škol jsme i
přesto uspořádali 214 akcí s účastí 552 dětí.
 K mimořádným aktivitám pro nižší školní věk
náleží oblíbené PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA
RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘŮ – pro každou první
třídu v Mladé Boleslavi je na konci školního roku
Malovací čítárna
připraven slavnostní program, kdy každé dítě
projeví své čtenářské dovednosti a poté je pasováno zástupcem města v roli krále a
zástupkyní knihovny v roli královny na rytíře Řádu čtenářů, dostane čtenářský průkaz
do knihovny na jeden rok, komiks, který děti zábavnou formou provádí městem
Mladá Boleslav a placku „Už jsem čtenář“ s logem knihovny. V roce 2020 bylo i
Pasování poznamenáno pandemií. Tentokrát měly být prvňáčkům poprvé rozdávány
také knížky, které ilustrovala knihovnice z dětského oddělení Světlana Sýkorová a
pro knihovnu je nakoupilo město Mladá Boleslav. Vzhledem k epidemiologické situaci
však muselo Pasování probíhat až v září, takže byli pasováni vlastně druháčci a to
přímo ve školách, v jednotlivých třídách, bez účasti představitelů města a bez účasti
knihovnic. Celkem bylo v roce 2020 pasováno 577 dětí.
• Velmi oblíbené, nyní již tradiční, jsou čítárny pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče,
plné aktivit, vyrábění, čtení a s trochou toho poučení. Každá čítárna je zaměřena na
konkrétní knížku. Čítárny jsou
pořádány jednou měsíčně, pro velký
zájem ze strany veřejnosti je každá
čítárna uskutečněna ve dvou
termínech. V roce 2020 se s ohledem
na epidemii, uskutečnilo 6 čítáren
s počtem 65 účastníků.
• Součástí kampaně Březen – měsíc
čtenářů je již tradičně vyhlášení
ČTENÁŘE ROKU. Zatímco v
uplynulých letech se čtenářem roku

Čtenář roku
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stali babičky, tátové i nejmladší čtenáři, v roce 2020 jsme si připomínali výročí Jana
Amose Komenského, proto jsme čtenáře roku hledali mezi učiteli. Čtenářem roku se
stala paní učitelka Blanka Bartášková. Působí na 1. ZŠ, kterou navštěvují děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a kde se učí číst metodou sfumato (splývavé
čtení).
• Vyhodnocení dvou čtenářských soutěží pro děti LOVCI PEREL a ČTENÍ NENÍ
ŽÁDNÁ NUDA, které v knihovně probíhaly již od října 2019, muselo být přesunuto
z května na září. Soutěže byly zaměřeny na podporu dětského čtenářství, jedna
probíhala v hlavní budově a druhá v pobočce knihovny. Děti měly za úkol číst
vybrané knížky a odpovídat na otázky související s textem, aby se postupně dostaly
do cíle a získaly odměnu. Obou soutěží se zúčastnilo celkem 46 dětí, které přečetly
550 knih. Soutěže mají opět dvě pokračování, v hlavní budově knihovny nese soutěž
název LOVCI PÍSMEN a v pobočce Severní Město MÁME RÁDI KNIHY.
• Během letních prázdnin byl pro děti připraven program (EKO)PÁTRAČKA S
KNIHOVNOU, kterého se zúčastnilo 58 dětí. Prázdninová soutěž se nesla v duchu
ekologie a poznávání města. S herním plánem v ruce děti plnily úkoly a pátraly po
informacích a místech, o kterých možná neměly ani ponětí. Na konci cesty čekala
úspěšné ekohrdiny odměna. Za spolupráci na této velké prázdninové soutěži
děkujeme Městskému paláci Templ, Ekocentru Zahrada a bezobalovému obchodu
Refill shop.
• Knihovna se v roce 2020 zapojila do projektu S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – Bookstart.
Knihovna se připojila k tradičnímu
slavnostnímu aktu Vítání občánků a
nově narozeným dětem a jejich
rodičům předává dárkové sady, které
inspirují k prvnímu společnému čtení
a k návštěvě knihovny, která i pro ty
nejmenší a jejich rodiče připravuje
pravidelné pořady na podporu a
rozvoj čtenářství. Za finanční
podporu projektu děkujeme městu
Knihohrátky s
Mladá Boleslav a také firmě ŠKObatolátky
ENERGO FIN.
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• Knihovna města Mladá Boleslav pořádala v roce 2020 i dva dlouhodobé vzdělávací
kurzy, které byly také nepříznivě ovlivněny epidemií. Kurz Angličtina pro začátečníky
měl probíhat ve 20 lekcích od 6. ledna
do 1. června, ale byl několikrát
přerušen. K úplnému dokončení kurzu
schází ještě tři lekce, které budou
účastníkům poskytnuty hned, jakmile
to bude možné. Problémy provázely
také Kurz tvůrčího psaní, který měl
proběhnout v 10 lekcích od 24. září
2019 do 2. června 2020. Kurz se
podařilo dokončit až 13. října 2020, a
to bez plánovaného závěrečného
Kurz tvůrčího psaní
veřejného autorského čtení.
• Knihovna pořádala během roku několik inspirativních snídaní Brain&Breakfast. Jsou
protiváhou zkratkovitosti zpráv, které se k nám dostávají přes sociální sítě, nebo
televizi. Ukazují, že svět je ve
skutečnosti mnohem barevnější,
zajímavější a optimističtější, než by se
mohlo zdát. Inspirují k tomu, že každý z
nás může něco významného dokázat.
Snídaně se mají konat zpravidla jednou
měsíčně prostřednictvím živého
streamu z Impact Hub Praha, v roce
2020 se však konaly pouze čtyřikrát.
• V knihovně proběhlo na začátku
března divadelní představení „Já,
Kunhuta Uherská, královna česká“
v podání Stanislavy Hoškové.

Brain&Breakfast

• Především dospělým návštěvníkům byla určena rozsáhlá nabídka přednášek,
autorských setkání, výstav, tematických besed a pořadů, ale uskutečnit se podařilo
jen několik z nich.
□ Mongolsko: kdo by tam jezdil –
Kateřina Krejčová
□ Změna klimatu - Míříme k vyhynutí
□ Český ráj známý a neznámý –
Pavla Bičíková
□ Café Evropa
□ Stopařem československých legií
v Rusku a na Ukrajině – Jan
Rychetský

Přednáška
Český ráj

□ Island: stopem, v sedle, v horách – Viktorka Hlaváčková
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□ Ohrožená Antarktida
□ Krajina budoucnosti – výstava
fotografií a grafiky
□ Milan Kundera (neztracen)
v překladech – výstava
□ Podzimní věnec – floristická dílna

2.3. Provozní a technická oblast

Floristická dílna

Kontrolní činnost KMMB je
prováděna v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., z níž vychází vnitřní směrnice
KMMB. Všechny operace v KMMB podléhají finanční kontrole, tzn. předběžné,
průběžné a následné.
Prověrky BOZP jsou prováděny pravidelně 1x ročně a plnění opatření z nich
vyplývajících je kontrolováno 2x ročně.
Kontroly na úseku požární ochrany provádí preventista 4x ročně. Revize elektrických
zařízení je prováděna dodavatelsky 1x ročně, elektrické rozvody 1x za 3 roky.
Zabezpečovací zařízení na ochranu budovy je kontrolováno 2x ročně a revize je
provedena 1x ročně. Revize hromosvodů je prováděna 1x za 5let, revize požárních
vodovodů a hasicích přístrojů 1x ročně. Běžné prohlídky osobního výtahu jsou
prováděny čtvrtletně, nákladního výtahu 1x za půl roku, na základě smlouvy.
Odborné zkoušky osobního výtahu
probíhají 1x za 3 roky a nákladního
výtahu 1x za 6 let. Revize
automatických vstupních dveří je
prováděna jednou ročně na
základě smlouvy.
Všechny kontroly byly provedeny
podle plánu a zjištěné závady byly
napraveny.
Čtvrtletní výkazy hospodaření
knihovny jsou pravidelně zasílány
do Centrálního systému účetních
informací státu a zřizovateli knihovny.

Výstava M. Kundera

Kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení, jejímž předmětem bylo
plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění, při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v období 11/2017 – 8/2020, proběhla dne 30. 11. 2020. Kontrolou nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura
závazků a pohledávek byla provedena v lednu 2021 se stavem k 31. 12. 2020.
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Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Fyzický a dokladový stav souhlasil
s účetní evidencí. Majetek knihovny je od roku 2014 evidován čárovými kódy,
inventarizace probíhá za pomoci přenosného snímače kódů rychleji a efektivněji.

3. Regionální funkce
3.1. Cíle RF v regionu působnosti, jejich zajištění
3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF
3.3. Finanční zajištění RF

3.1. Základní cíle regionálních funkcí v regionu působnosti, jejich zajištění
Regionální funkce knihoven, poskytované podle § 2 písmene H zákona č 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných
knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět
k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.
Funkci ústřední knihovny, metodického a poradenského centra Středočeského kraje
plní Středočeská vědecká knihovna v Kladně a ve spolupráci s pověřenými
knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí. Pověřené knihovny ve Středočeském
kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna
města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram a Středočeská vědecká
knihovna v Kladně.
Regionální funkce zajišťuje Knihovna města Mladá Boleslav – oddělení katalogizace,
regionální funkce na základě smlouvy uzavřené Středočeskou vědeckou knihovnou
Kladno s Knihovnou města Mladé Boleslavi ve smyslu §2, §11 a §15 uvedeného
zákona.
Regionální služby regionu Mladá Boleslav byly v průběhu roku 2020 poskytovány
130 veřejným smluvním knihovnám, dále 19 profesionálním veřejným knihovnám a
10 neregistrovaným knihovnám. U 6 knihoven regionu je pozastavena činnost.
Poskytované služby KMMB v rámci výkonu regionálních funkcí:
1. Poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost (včetně
sběru statistických dat a zpracování výkazů), pomoc při přípravě grantových
projektů
poskytování odborných konzultací, rad a referencí ze všech oblastí
knihovnické činnosti pracovníkům profesionálních a neprofesionálních
knihoven a jejich zřizovatelům
2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady ve spolupráci se Středočeskou
vědeckou knihovnou v Kladně
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zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků profesionálních a
neprofesionálních knihoven formou porad, seminářů a přednášek
3. Nákup (akvizice), zpracování výměnného fondu Středočeského kraje
akvizice, katalogizace, technická úprava knih a časopisů, jejich uložení a
správa
4. Práce s výměnným fondem Středočeského kraje (cirkulace a distribuce
výměnných souborů) tvorba výměnných souborů, distribuce do obsluhované
knihovny, evidence knih ve výměnných souborech a činnosti spojené s
návratem knih
Automatizované systémy používá19 profesionálních knihoven a 13 neprofesionálních
knihoven.
K novému vybavení dochází většinou s přemístěním knihovny do nových prostor,
případně rekonstrukcí prostor původních, (Obříství, Jirny)
Dotační programy pro modernizaci knihoven využívá minimum obcí. Toto bylo dáno
pravidly při dotačních programech, kdy obec mohla žádat např., pouze o jednu
dotaci z fondu kultury a obnovy památek ze Středočeského kraje a knihovna tak
zůstává opomíjena. V malých obcích často pracují neuvolnění starostové a řeší
akutnější problémy, jako je kanalizace, infrastruktura, apod. Pokud je aktivní
knihovník, často si dotační programy vypracovává sám, např. v obci Obříství, Jirny,
Líbeznice, Nový Vestec, Předboj.
K obměně knihovníka došlo v 6 knihovnách (Kadlín, Katusice, Krnsko, Lhota,
Podolanka, Mělnické Vtelno).
Středočeský Kramerius – tento rok se kvůli pandemii nekonal, měla být oceněna
knihovna Libiš.

3.2. Plnění základních standardů pro výkon RF

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V rámci této služby bylo obslouženo 159 veřejných knihoven regionu. Pracovnice
regionálního oddělení zaevidovaly 236 návštěv knihoven regionu a zodpověděly 514
jednoduchých a krátkých dotazů, na něž většinou odpovídají e-mailem nebo
telefonicky. Metodických návštěv proběhlo v roce 2020 celkem 10 a bylo 32
výjezdových dnů.

Statistika knihovnických činností
Statistické výkazy byly zpracovány pro 159 veřejných knihoven regionu. Všechny
výkazy o činnosti knihoven byly poslány do NIPOSu, do Středočeské vědecké
knihovny v Kladně.

Vzdělávání knihovníků, porady
Vzdělávací činnost regionu byla nepříznivě ovlivněna pandemií, v roce 2020
neproběhly žádné vzdělávací akce pro knihovny.

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond se skládá z několika položek: výměnný fond KMMB doplňovaný
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z finančních darů obcí, KF nakoupený z prostředků obcí (ukončeno v r. 2007) a KF
nakoupený z dotace Středočeského kraje na výkon RF. Výměnný fond má k 31. 12.
2020 celkem 75 575 svazků. Přírůstek za rok 2020 dosáhl 3 363 svazků. V roce 2020
výměnné soubory v regionu Mladá Boleslav využívalo 122 knihoven. Celkem
regionální oddělení distribuovalo 378 souborů, které obsahovaly 19 089 svazků. Na
jednu obslouženou knihovnu tak v průměru připadlo 3,09 souborů, tedy 156 svazků.
Počet knih a souborů je pro jednotlivé knihovny usměrňován i podle jejich
momentální situace. Knihovny dostávají knihy zcela zpracované a zabalené, pokud si
soubor nechávají příliš dlouho, jsou regionálním oddělením upomínány. Vrácené
knihy pracovnice metodického oddělení kontrolují a podle potřeby nově přebalují, aby
cirkulovaly čisté a co nejlépe chráněné.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
S aktualizací, odpisy fondu, případně stavěním fondu a s revizí fondu nebylo možné
v roce 2020 nikde pomoci z důvodu šíření koronaviru.

Servis výpočetní techniky
V roce 2020 jsme zajišťovali podporu knihovního systému 3 knihovnám.

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí
Služební auto Knihovny města Mladá Boleslav je využíváno na pravidelné rozvozy
výměnných souborů a na metodické návštěvy jednotlivých knihoven regionu.
Obslouženo tak bylo 149 knihoven a rozvezeno bylo 19 089 svazků. Auto se využívá
také k dopravě knihovníků na různá školení a jednání ve Středočeské vědecké
knihovně v Kladně, případně v Národní knihovně v Praze a také k distribuci různých
materiálů, časopisů, pomůcek nebo k odvozu vyřazených knih z knihoven. V roce
2020 ujelo služební auto Knihovny města Mladá Boleslav pro potřeby regionu 4 781
km.

3.3. Finanční zajištění RF
Celkový příspěvek Středočeského kraje na zajištění regionálních funkcí pro rok 2020
činil 1 899 000 Kč.
Na regionální funkce knihovny v roce 2020 bylo z dotace použito 1 852 699,68 Kč,
vráceno bylo 46 300,32 Kč.
Činnost a služby regionálních funkcí byly financovány:
z dotace KÚ Středočeského kraje
z darů obcí
z dotací od obcí
z vlastních výnosů
Celkem

1.852.699,68 Kč
272.900,-- Kč
10.000,-- Kč
800,-- Kč
2.136.399,68 Kč
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4. Přehled hospodaření Knihovny města Mladá Boleslav
Hospodaření knihovny v roce 2020 skončilo kladným hospodářským výsledkem
93.669,57 Kč.
Činnost a služby knihovny byly financovány:
z příspěvku zřizovatele

12.350.000,-- Kč

z dotace KÚ Středočeského kraje

1.852.699,68 Kč

z darů obcí

272.900,-- Kč

z dotace Ministerstva kultury ČR

10.000,-- Kč

z dotací od obcí

10.000,-- Kč

z vlastních výnosů

1.081.727,28 Kč

z fondu investic ve výši

43.000,-- Kč

Investiční nákupy hmotného dlouhodobého majetku v roce 2020 byly financovány:
z příspěvku zřizovatele

300.000,--Kč

z dotace Ministerstva kultury ČR

78.000,--Kč

z fondu investic ve výši

275.027,--Kč

Organizace intenzivně vyhledává další zdroje příjmů nad rámec příspěvku od
zřizovatele. Jsou to zejména dary od obcí a dalších dárců.
Hlavní činnost náklady

15.616.038,12 Kč

Hlavní činnost výnosy

15.707.743,96 Kč

Hl. činnost výsledek hosp.

91.704,92 Kč

Doplňková činnost náklady

1.570,35 Kč

Doplňková činnost výnosy

3.535,-- Kč

Doplň. činnost výsledek hosp.

1.964,65 Kč

Výsledek hospodaření za celou příspěvkovou organizaci činí 93.669,57 Kč,
z toho 90.952,- finančně nekryté výnosy z investičního transferu, k rozdělení do
fondů 2.717,57 Kč.
1) Výnosy – podrobně viz příloha
2) Náklady – podrobně viz příloha
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3) Finanční majetek
a/ stavy prostředků na bankovních účtech
- běžný účet

1.797.920,39 Kč

- účet FKSP

138.302,92 Kč

b/ pokladní hotovost

13.775,-- Kč
4.400,-- Kč

c/ ceniny
- závazky
- pohledávky

1.421.635,78 Kč
121.822,69 Kč

4) Dotace
- KÚ Středočeského kraje - na regionální činnost
- poskytnutá dotace

- vratka dotace
- využitá dotace

1.899.000,-- Kč
46.300,32 Kč
1.852.699,68 Kč

-Ministerstvo kultury ČR
- investiční dotace na nákup kamerové lupy

78.000,-- Kč

- na nákup zvukových knih

10.000.-- Kč

- obec Podolanka
5.000,-- Kč
(financování zpracování a distibuce knihovních fondů, metodických návštěv
a pomoci při revizi knihovních fondů v knihovně v obci Podolanka)
- obec Semčice
3.000,-- Kč
(nákup knih do výměnných souborů)
- obec Přerov nad Labem
2.000,-- Kč
(nákup knih do výměnných souborů a metodická pomoc)
5) Investiční fond:
počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

542.164,62 Kč

tvorba fondu v roce 2020
- z odpisů

152.476,-- Kč

- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

300.000,-- Kč

(nákup osobního automobilu)
- investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů

78.000,-- Kč

(nákup kamerové lupy)
- ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví PO

56.666,-- Kč

čerpání fondu v roce 2020
- na opravu a údržbu

43.000,-- Kč

16

- pořízení hmotného dlouhodobého majetku viz níže
zůstatek k 31. 12. 2020

653.027,-- Kč
433.279,62 Kč

Investiční nákupy hmotného dlouhodobého majetku v roce 2020:
Biblioschránka Ceiba Box nerez

117.527,-- Kč

Osobní automobil Citroen Berlingo

422.900,-- Kč

Kamerová lupa ClearWiew s hlasovým výstupem

112.600,-- Kč

6) Ostatní fondy
a/ Fond odměn :
počáteční zůstatek k 1. 1. 2020
tvorba fondu v roce 2020
čerpání fondu v roce 2020
zůstatek k 31. 12. 2020

257,-- Kč
0,-- Kč
0,-- Kč
257,-- Kč

b/ Rezervní fond :
byl použit jako zdroj pro čerpání finančních darů v celkové výši 272.900,-- Kč.
Poskytnuté finanční dary od obcí byly použity na činnost regionálních funkcí, na
nákup výměnného knihovního fondu.
Poskytnutý finanční dar od ŠKO-ENERGO FIN, s. r. o., Mladá Boleslav ve výši
60.000,-- Kč bude použit v souladu s darovací smlouvou v roce 2021 na projekt
podpory čtenářské gramotnosti dětí.
počáteční zůstatek k 1. 1. 2020

79.563,05 Kč

tvorba fondu v roce 2020
z hospodářského výsledku roku 2019
z darů

5.203,17 Kč
332.900,-- Kč

čerpání fondu v roce 2020
z darů
zůstatek k 31. 12. 2020

272.900,-- Kč
144.766,22 Kč

Limit objemu prostředků na platy ve výši 9.393.000 Kč i na OON ve výši 80.000 Kč byl
dodržen. Na platy bylo vyplaceno 8.676.197 Kč a na OON 20.196 Kč.
Úspora na platech oproti limitu ve výši 716.803 Kč (ve výši 900.746 Kč včetně odvodů)
vznikla díky nezvykle velkým pracovním neschopnostem a ošetřováním člena rodiny,
ale i cílenou úsporou (propuštění pracovnice v dubnu, v době uzavření knihovny a
přijetí nové pracovnice až v září 2020). Další úspory OON ve výši 59.804 Kč vznikly
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v souvislosti s epidemií, omezeným provozem knihovny a omezením pořádání
kulturních akcí. Z fondu oprav byla použita pouze částka 43.000 Kč. Díky těmto
úsporám a velmi skromnému hospodaření s finančními prostředky se podařilo na konci
roku dojít ke kladnému hospodářskému výsledku ve výši 93.669,57 Kč, z toho 90.952
Kč finančně nekryté výnosy z investičního transferu, k rozdělení do fondů 2.717,57 Kč,
ovšem s použitím fondu oprav pouze ve výši 43.000 Kč.
V případě, že by Knihovna města Mladá Boleslav byla v roce 2020 v plném provozu a
nebylo by úspor z mzdových prostředků, příspěvek zřizovatele by nebyl dostačující.
V roce 2019 činil neinvestiční příspěvek od zřizovatele

11.967.000,-- Kč

V roce 2020 činil neinvestiční příspěvek od zřizovatele

12.350.000,-- Kč

Navýšení neinvestičního příspěvku oproti roku 2019

383.000,-- Kč

V roce 2020 došlo k navýšení platů stávajících zaměstnanců dle Nařízení vlády č.
300/2019 Sb., byl přijat nový zaměstnanec na dlouho neobsazenou pozici IT technika,
s čímž souvisí navýšení nákladů oproti roku 2019:
navýšení nákladů na platy

622.974,-- Kč

navýšení sociální, zdravotní pojištění

210.566,-- Kč

navýšení FKSP

12.460,-- Kč

plat (IT technik)

325.215,-- Kč

sociální zdravotní (IT technik)

109.922,-- Kč

FKSP (IT technik)
Navýšení nákladů pro rok 2020

6. 504,-- Kč
1.287.641,-- Kč

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření je v souladu s příslušnými předpisy platnými
pro příspěvkové organizace.
Dlouhodobým problémem knihovny je zastaralé vybavení, které je potřeba postupně
obnovovat (nábytek, sociální zařízení, podlahy, okna, servery a další ICT technika
včetně softwarů).
14. 2. 2021
Věra Kovaříková, ředitelka Knihovny města Mladá Boleslav
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Příloha k rozboru hospodaření KMMB v roce 2020
( v Kč)

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Náklady
Spotřeba materiálu 501

1.679.454,29

Spotřeba energ. + ostatní 502 + 503

455.923,55

Opravy a udržování 511

116.282,67

Cestovné 512
Ostatní služby 518

13.064,-575.686,16

Mzdové náklady celkem 521

8.802.458,--

- z toho: platy zaměstnanců

8.676.197,--

OON
Zákon.sociální pojištění 524
Jiné sociální pojištění 525
Zákon. sociální náklady 527
Tvorba fondů 548
Daně a poplatky 53..
Ostatní náklady z činnosti 549 + 513

1.570,35

20.196,-2.939.253,-23.964,-431.445,24
56.666,-1.504,29
25.091,--

Odpisy 551

152.476,--

Náklady z drobného dlouhodobého maj. 558

342.769,92

Ostatní finanční náklady 569
Náklady celkem – účtová třída 5

15.616.038,12

1.570,35

Výnosy
Výnosy z prodeje 601 + 602 + 604

627.611,88

Výnosy z pronájmu 603

166.562,--

Čerpání fondů 648

315.900,--

Ostatní výnosy z činnosti 649

121.757,80

Úroky 662
Ostatní finanční výnosy 641 + 646

162.238,03
14.313.651,68

- z toho: příspěvek od zřizovatele

12.350.000,--

Další – projekty
Výnosy celkem – účtová třída 6
Výsledek hospodaření za činnosti
Výsledek hospodaření za celou PřO

70,--

22,57

Výnosy z transferů 672

dotace z KÚ

3.465,--

1.852.699,68
20.000,-15.707.743,96
91.704,92

3.535,-1.964,65

93.669,57
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