
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“ 

Jan Amos Komenský 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Rozbor činnosti a hospodaření 

2020 
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ÚVOD 

Rok 2020 byl rokem plným změn a velkých výzev. Na začátku roku jsme ani netušili, co všechno na 

knihovnu čeká a s čím vším se budeme muset potýkat. Veškerá omezení z důvodu vládních  

a hygienických nařízení v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 a dlouhodobá pracovní 

neschopnost paní ředitelky byla pro celou knihovnu velkou zkouškou. Březnové uzavření knihovny nám 

tak pomohlo tuto obtížnou situaci zvládnout. Dne 7. 4. 2020 nás bohužel paní ředitelka Mgr. Miroslava 

Střelcová opustila nadobro a pověřena řízením byla vedoucí turistického informačního centra (dále jen 

TIC) Jana Březovská, DiS. 

 

Co se nám v roce 2020 povedlo: 

Rekonstrukce výstavního sálu Domeček (odstranění panelu s tabulí  

a promítacím plátnem, výmalba, podlaha a na konci roku zakoupení 

nového dataprojektoru).  

Využili jsme uzavření knihovny a upravili sklad knih v TIC – práce trvala 

celý měsíc. Vyřadili jsme přes 300 knih, řadu z nich znovu obalili, pečlivě 

uspořádali a opravili chyby v knihovním systému. 

Zahájili jsme přeznačování knihovního fondu v celé knihovně – 

v dospělém oddělení se tak nově objevují signatury na hřbetu knih se  

třemi písmeny, v dětském oddělení se dvěma písmeny. Knihovní fond 

tak bude přehlednější a jeho řazení bude pro nás i pro čtenáře mnohem snadnější. 

Mysleli jsme i na nejmenší čtenáře a z projektu Bookstart 

jsme pořídili přebalovací pult. 

Naučili jsme se být k dispozici pro čtenáře i v době, kdy k nám 

nemohou přijít. Začali jsme půjčovat bezkontaktně či donášet 

knihy čtenářům až ke dveřím domu. Natáčeli jsme pohádky 

pro nejmenší a zveřejnovali je na YouTube. Jejich sledovanost 

už dávno překročila hranice města. Předali jsme dar pro 

klienty Domu s pečovatelskou službou v Lipníku nad 

Bečvou, kterým jsme chtěli zpříjemnit čas četbou některého 

z časopisů, detektivek, harlequinek a ukázat tak, že na ně 

v této nelehké době myslíme.  
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Převlékli jsme se do kostýmů pohádkových postav 

a přivítali mezi sebou nové čtenáře. A díky 

spolupráci s TV Lipník jsme realizovali 2 virtuální 

výstavy, které si návštěvníci mohli prohlédnout 

z pohodlí domovů.  

V tomto roce se velmi dařilo projektu Kniha do 

vlaku. 

Naši knihovnu soukromě a neplánovaně navštívily dvě oblíbené autorky knih pro děti, Petra Braunová 

a Klára Smolíková. Povídání o knihách a o kultuře bylo příjemné a bezprostřední.  

 

Od prosince pracujeme v novém knihovním systému Tritius. Cesta k jeho pořízení nebyla vůbec 

snadná, o to více si vážíme toho, že se nám to podařilo. 

Vytvořili jsme řadu krásných propagačních předmětů k významnému 100. výročí založení knihovny, 

které oslavíme v roce 2021. 

Pro zkvalitnění průvodcovské služby TIC jsme pořídili přenosné ozvučovací zařízení, máme nový 

turistický deník přímo pro Lipník nad Bečvou a rozšířili jsme nabídku regionálních produktů. 

 

Můžeme být na sebe právem hrdí, že jsme to všechno společně dokázali.. 

A to nejdůležitější na závěr. Od 1. září byla do funkce ředitelky jmenována Ing. Pavlína Papežová.   

 

V letošním roce jsme se více, jak jindy, držely našeho oblíbeného přísloví „Když nemůže Mohamed 

k hoře, musí hora k Mohamedovi“ a sloganu „Knihovna je tu stále pro vás!“  

 

kolektiv Městské knihovny Lipník nad Bečvou 
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PŮSOBNOST KNIHOVNY 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou je příspěvkovou organizací města Lipníku nad Bečvou. Hlavním 

účelem knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Organizace je 

profesionální knihovnou, koordinačním a integračním střediskem knihovnických, bibliografických  

a informačních služeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci střediska Lipník nad Bečvou.  

Pro zvyšování kulturní úrovně obyvatel města zajišťuje organizace také kulturní, vzdělávací  

a společenské akce pro různé cílové skupiny a odborné akce pro pracovníky knihoven. Akce jsou 

pořádány zejména na podporu čtenářství a propagaci regionálních tradic.  

Knihovna má své pobočky v místních částech – Loučka, Nové Dvory a Podhoří. 

V rámci výkonu regionálních funkcí má knihovna uzavřeny smlouvy o zajišťování odborných 

knihovnických služeb a metodické pomoci s těmito knihovnami v okolních obcích Bezuchov, 

Bohuslávky, Hlinsko, Jezernice, Kladníky, Lhota, Radotín, Týn nad Bečvou a Veselíčko. 
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VEŘEJNÉ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) patří 

k základním a nejdůležitějším službám veřejné knihovny. Parametry jsou 

dány knihovním zákonem č. 257/2001 Sb., standardy služeb vymezuje 

metodický pokyn Ministerstva kultury. Cílem  standardů je dosažení 

požadované  kvality VKIS  a zajištění rovného přístupu občanů k těmto 

službám. Stále více návštěvníků užívá prostory knihovny k pobytu – 

relaxaci, studiu, účasti na programech apod.  

 

Registrovaní čtenáři  

814 je počet registrovaných čtenářů v roce 2020. V tomto roce došlo k mírnému poklesu a to především 

z důvodu dlouhodobého uzavření knihovny v souvislosti s nemocí Covid-19. 

Výsledkem propagačních akcí v rámci Týdne knihoven, Března měsíce čtenářů, Bookstartu a Pasování 

prvňáčků, s možností registrace zdarma do konce roku, bylo získání 25 nových čtenářů. 

Služeb knihovny využívá široké spektrum uživatelů od malých dětí po seniory. Zároveň je komunitním 

místem umožňujícím setkávání různých věkových i sociálních skupin. 

 

Registrovaní čtenáři  2016 – 2020 

Rok Lipník Pobočky celkem % z obyv. z toho děti 

  
Loučka N.Dvory Podhoří 

  
Lipník Loučka N.Dvory Podhoří děti celkem 

2016 674 11 8 15 708 8,7 232 0 2 3 237 

2017 807 11 13 15 846 10,5 291 0 4 3 298 

2018 837 12 13 18 880 11 320 0 3 8 331 

2019 831 13 16 15 875 10,9 296 0 5 7 308 

2020 770 12 14 18 814 9,8 284 0 3 9 296 

 

 

 

Výpůjčky 

23 254 je celkový počet všech výpůjček, prezenčních i absenčních. Knihovna nabízí rozsáhlý výběr 

krásné a naučné literatury, novin i časopisů, AV médií. Půjčujeme také deskové hry, deštníky, čtecí 

brýle a nově také plátěné tašky.  
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Výpůjčky  2016 – 2020 

rok ústředí 

pobočky 
počet výpůjček 

celkem Loučka N. Dvory Podhoří 

2016 41 965 771 951 745 44 432 

2017 35 155 838 1 071 791 37 855 

2018 33 632 601 992 845 36 070 

2019 33 605 566 584 680 35 435 

2020 22 039 381 353 481 23 254 

 

Složení výpůjček podle tematického zaměření literatury 

druh 
rok 2019 rok 2020 

počet v % počet v % 

knihy pro dospělé 22 357  66,53 15 286 65,7 

knihy pro děti 4 634 13,78 3 163 13,6 

periodika 6 206 18,48 4 501 19,4 

audio knihy 408 1,21 290 1,2 

jiné   14 0,1 

celkem 33 605 100 23 254 100 
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NEJPŮČOVANĚJŠÍ TITULY 

 

Knihy pro dospělé         

1. Mornštajnová, A. Hana (40 x)    

2. Mornštajnová, A. Hotýlek (39 x)    

3. Hartl, P. Okamžiky štěstí (32 x)          

 

 

Knihy pro děti 

1. Kinney J.  Deník malého poseroutky  (9x) 

2. Pospíšilová  Z.  Školnice Valerie  (8x) 

3. Maďarková K.  Justýnka a asistenční …(8x) 

 

  

 

Periodika – oddělení pro dospělé a studovna  Periodika – oddělení pro děti 

1. Vlasta (400x)      1. Simpsonovi - Bart Simpson (8 x) 

2. TÉMA (347x)      2. Časostroj  (3 x) 

3. Ona Dnes (267x)     3. Čtyřlístek  (3x) 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Audioknihy 

1. Vondruška, V.  Podivná svatba na Lichnici… (6x) 

2. Paasilinna, A. Stará dáma vaří jed (6x) 

3. Vondruška, V. Znamení rožmberské růže… (5x) 
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Deskové hry      

1. Ubongo (28x)   

2. Na prodej (17x) 

3. Krycí jména (11x) 

   

 

NÁVŠTĚVNOST 

15 660 je celkový počet fyzických i virtuálních návštěv. Statistické vykazování zahrnuje fyzické  

a virtuální návštěvy za účelem výpůjčky dokumentů, účast na kulturních a vzdělávacích akcích, přístup 

do katalogu, výpůjčního protokolu a na webové stránky. 

 

knihovna Lipník a pobočky 

knihovna fyzické návštěvy virtuální návštěvy celkem 
ostatní 
služby 

 
půjčovny 

kulturní 
akce 

vzděl. 
akce 

internet 
ostatní 
akce 

web 
el. 

katalog 
el. výpůjč. 
protokol 

fyzické 
i virtuální 

BIS MVS 

MK Loučka 82 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 

MK N. Dvory 104 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 

MK Podhoří 126 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 

Lipník 8 642 2 653 218 494 7 10 668 4511 1037 15 348 20 251 

celkem 8 954 2 653 218 494 7 10 668 4 511 1 037 15 660 20 251 

 

BIS - Bibliografické informační služby (dotazy) 

MVS - Meziknihovní výpůjční služba 

 

knihovna Lipník – srovnání návštěvnosti 2016 – 2020 

  fyzické návštěvy virtuální návštěvy celkem ostatní služby 

rok půjčovny 
kulturní 

akce 
vzdělávací 

akce 
internet 

ostatní 
akce 

web el. katalog 
el. výpůjč. 
protokol 

fyzické i 
virtuální 

BIS 
MVS 

realizov
ané 

2016 13 572 8 158 366 2 870 0 8 833 4 303 569 38 671 37 63 

2017 12 276 8 033 336 2 476 0 9 117 4 034 657 36 929 23 31 

2018 12 455 8 244 392 1 884 0 9 300 4 566 888 37 729 21 23 

2019 11 929 8 875 384 2 024 173 13 960 4 885 1 051 43 108 20 35 

2020 8 954 2 653 218 494 7 10 668 4 511 1 037 15 660 10 251 
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KNIHOVNÍ FOND 

47 590 přesně tolik bylo k 31.12.2020 evidováno v knihovně knihovních jednotek (KJ), z toho k 22 806 

KJ měli čtenáři a uživatelé okamžitý přístup ve volném výběru Městské knihovny Lipník n. B. Zbývající 

KJ patří obsluhovaným knihovnám a výměnnému fondu. 

1 118 KJ bylo zapsáno do přírůstkového seznamu. Čtenáři si mohli vybírat ze 78 titulů periodik.  

77 záznamů článků o Lipensku, bylo zpracováno z regionálního tisku a z regionálních příloh Lipenska. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Doplňování knihovního fondu 2020 

zdroj financování 
knihy a audioknihy  časopisy 

(ks) (Kč) (Kč) 

zřizovatel 290 68 574,20 37 588,50 

dary 184 18 865,00 0 

výměnný fond (regionální funkce Lipník) 644 136 759,69  0 

celkem 1 118 224 198,89 37 588,50 

 
 

Přepočet nákladů na čtenáře/obyvatele (bez VF) 

Rok 
Počet 

čtenářů 
Počet 

obyvatel 
Přírůstek 

KJ 
Celkem Kč 

knihy + čas. 
Kč/1 čtenář Kč/1 obyvatel 

2016 708 8 112 995 232 430,50 328,29 28,65 

2017 846 8 046 897 225 753,75 266,80 28,06 

2018 880 8 007 1 082 267 854,00 304,38 33,45 

2019 875 7 970 699 187 509,48 214,29 23,53 

2020 814 7 965 474 161 694,19 198,64 20,30 

 

VF – výměnný fond 

KJ - Knihovní jednotky 
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Revize a aktualizace knihovního fondu 

Revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem a plánem revizí. V 1. pololetí roku 2020 byly 

provedeny 3 plánované revize na pobočkách MK Loučka (zrevidováno 1669 svazků), v MK Nové Dvory 

(zrevidováno 766 svazků) a v MK Podhoří (zrevidováno 1425 svazků). 

 

 V Lipníku i na pobočkách proběhla aktualizace fondu, vyřazeno bylo celkem 1596 knih a zastaralá  

a opotřebená periodika. Vyřazené dokumenty byly nabídnuty k odkoupení prostřednictvím elektronické 

konference „Akvizice“ a následně veřejnosti. Část vyřazeného fondu je využívána v rámci projektu 

Kniha do vlaku a periodika na akci Knihovna mezi vámi. 
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KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

96  je počet kulturních a vzdělávacích akcí, které jsme pro vás připravili během tohoto roku. 

Tato činnost zahrnuje široké spektrum forem určených všem věkovým kategoriím. Pořádané akce pro 

věkovou kategorii děti a mládež jsou zaměřené zejména na podporu čtenářství a četby. K jejich 

propagaci je každoročně připraven souborný informační a propagační materiál, který seznamuje 

s nabídkou literárních besed, přednášek, obsahem lekcí informační výchovy a významnými akcemi 

zejména pro děti a mládež. 

 

Kulturní a vzdělávací činnost 2016 - 2020 

 kulturní akce 
(počet akcí/počet účastníků) 

vzdělávací akce 
(počet akcí/počet účastníků) 

rok 
pro 

veřejnost 
mládež 
15 -19 

děti výstavy soutěže celkem exkurze školení lekce IV Celkem 

2016 36/735 24/550 57/1362 10/4579 20/932 150/8158 0 24/80 16/286 40/366 

2017 40/972 21/415 75/1767 9/4056 19/823 164/8033 1/10 10/103 11/223 22/336 

2018 36/603 20/354 79/1660 9/4637 10/990 154/8244 3/48 9/110 12/234 24/392 

2019 23/382 18/327 78/1684 11/5550 7/932 137/8875 3/47 8/87 14/250 25/384 

2020 17/300 16/269 39/756 4/938 10/390 86/2653 1/11 0/0 9/207 10/218 

 

 

Akce  pro děti do 15 let 

 

LITERÁRNÍ BESEDY – jsou doplňkem probíhající výuky v hodinách českého jazyka a dalších 

všeobecných předmětů. Součástí besedy je obrazová prezentace a také využití pracovních listů či 

interaktivních pomůcek. Cílem besed je zaujmout žáky poutavými tématy, informacemi i zábavou. 

Atraktivní formou prohlubují témata probíraná ve škole.  Literární besedy byly pořádány pro žáky 

lipnických škol, i ZŠ Týn nad Bečvou, ZŠ Dolní Újezd a ZŠ Jezernice. Nejvíce žádané byly besedy 

na téma Z pohádky do pohádky  pro žáky MŠ, Regionální pověsti a Život a dílo Boženy Němcové 

pro žáky I. stupně ZŠ.  Témata besed jsou zpracovávána podle požadavků pedagogů, ale také 

s využitím databází, které jsou zaměřeny na doporučování kvalitní četby, jako např. Čítárny.cz  

– Dobré knihy, ČteSyRád – Čtenářův sympatický rádce, Čtení pomáhá, Nejlepší knihy dětem  

a Nabídka knížek pro společné čtení (určeno pro projekt Bookstart – S knížkou do života). 
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SOUTĚŽE 

- pravidelný soutěžní kvíz Všímálek - 5 kvízů,  

384 soutěžících  

- Kvíz: Jan Amos Komenský v rámci výstavy 

Komenský? Toho jsme už někde viděli! Do soutěže 

se zapojilo 96 účastníků. 

- Čtenářská soutěž Lovci perel aneb Co kniha to 

perla je nejúspěšnější čtenářská soutěž -  

31 aktivních příznivců nasbíralo 268 perel 

- O nejlepšího čtenáře školního roku 2019/2020 - přihlášeno 97 čtenářů 

- Za jedničkami čtenářským expresem - soutěž výhradně pro žáky prvních tříd, kteří v knihovně 

dostávají vagonky za jedničky ze čtení. Za školní rok 2019/2020 se rozdalo 795 barevných 

vagonků. Do soutěže se aktivně zapojilo 50 žáků prvních tříd. 

 

 

 

 

Perníkový vlak – cena pro vítěze čtenářské 

soutěže „Za jedničkami čtenářským expresem“. 

Tentokrát vláček dojel do stanice ZŠ Hranická. 

 

 

OSTATNÍ AKCE 

- Pohádkové úterky – společné čtení dětí, rodičů a prarodičů každé první úterý v měsíci 

- Pasování prvňáčků na čtenáře – slavnostní akce pro žáky prvních tříd 

- Knížka pro prvňáčka – celostátní projekt, v rámci něhož získávají nejlepší čtenáři z prvních tříd 

knižní odměnu. 

- Jarní prázdniny v knihovně – hlavním 

programem akce byly tvůrčí dílny, hraní 

deskových her a čtení knih. 

- Prázdniny v knihovně aneb Strašidla ve městě 

– příměstský tábor 27. až  31. července. Pro děti 
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byl připraven celotýdenní 

zábavný program, kterého se 

zúčastnili nejen registrovaní 

čtenáři. Nejvíce se líbily aktivity 

mimo knihovnu, např. zkušební 

jízda na koloběžkách na 

motokárové dráze pod 

vedením Zdeňka Gaďourka, 

výtvarné dílny nebo strašidelná stezka odvahy ve sklepení pod TIC. 

 

- Příběhy z knihovny – v době uzavření knihovny jsme pro malé čtenáře připravili sérii krátkých 

pohádek, které pro děti na videu čte sama knihovnice dětského oddělení. Při natáčení je 

využívána řada rekvizit. Příběhů je celkem 14 a těší se velké oblibě. Na konci roku měli přes 

1 000 zhlédnutí. Na YouTube kanále, kde jsou všechna videa uložena je navíc i jedno video 

 s návodem pro domácí tvoření velikonoční dekorace.  
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Akce pro mládež 15 – 19 let 

 

LITERÁRNÍ BESEDY pro střední školy využili především vyučující SPŠS. Letos proběhlo celkem  

13 besed na téma Rudolf II., Jiří Wolker, J. A. Komenský, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Karel Hynek 

Mácha 

 

LITERÁRNÍ PROCHÁZKY LIPNÍKEM – procházky spojené s literárními osobnostmi města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro veřejnost 

 

- Bookstart – S knížkou do života – pokračování projektu na 

podporu čtenářství je určen pro rodiče a děti předškolního věku. 

V rámci projektu byly v březnu předány čtenářské sety pro nově 

narozené děti při příležitosti Vítání občánků. Celkem bylo předáno 

16 setů. V září proběhla beseda s oblíbenou logopedkou Tetou 

Mluvkou – Editou Beerovou 

- Literární klub pro seniory – čtení v klubu Pohoda na různá 

témata 

- Prodej vyřazených knih 

- Kniha do vlaku – projekt na podporu čtenářství, mobilní knihovna 

umístěná na vlakovém nádraží v Lipníku n. B. 

- Host v knihovně - vzdělávací projekt Host v knihovně se skládal z pěti přednášek a besed, 

kterých se zúčastnilo celkem 183 návštěvníků 
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- Březen měsíc čtenářů (BMČ) – 11. ročník celostátní akce, letos na téma Jan Amos Komenský 

 Host v knihovně II – Kateřina Dubská, autorské čtení 

 Božena Němcová tak trochu jinak – beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou        

(Host pro děti I - v rámci BMČ) 

 Setkání se čtenáři – tradiční setkání s dlouholetými 

čtenáři s programem 

 Čtenářská amnestie – prominutí sankčních poplatků 

(využilo 98 čtenářů) 

 Knihovna mezi vámi – balíčky časopisů na veřejných 

místech 

 Půjčování plátěných tašek – nová služba 

 Čtenářem roku Olomouckého kraje v kategorii „Učitel – 

učitelka“ se stala paní Mgr. Gabriela Číhalová, která 

učí na Střední průmyslové škole stavební a Gymnáziu 

v Lipníku nad Bečvou český jazyk a dějepis.  

- Týden knihoven 2020 (24. ročník) - motto „Knihovny jako centra celoživotního 

vzdělávání“ – celostátní akce na podporu čtenářství 

 Tajemství staré pumpy – beseda se spisovatelkou Eliškou Fojtovou - (Host pro děti II – 

v rámci Týdne knihoven) 

 Literární procházky Lipníkem 

 

 

MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MEIS) 

Projekt zahrnuje běžné fungování MEIS, tj. organizování a zprostředkování informací o EU veřejnosti  

a zprostředkování tištěných materiálů a zveřejňování informací o EU na informačních panelech. 

Náklady s tím spojené jsou hrazeny z rozpočtu organizace (zaměstnanec knihovny, vybavení výpočetní 

technikou, ukládání materiálů, aktualizace informací na webových stránkách apod.).  

V roce 2020 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje,  z důvodu nedostatku 

personálu a hygienických opatření v souvislosti s šířením nemoci Covid-19. 
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VÝSTAVY 

V rámci projektu „Lipník výstavní“, který je realizován za významné dotační podpory města, jsou 

nabízeny veřejnosti výstavy ve výstavním sále Domeček. V roce 2020 proběhly 4 expozice. Tři z nich 

byly natočeny virtuálně z důvodu uzavření kulturních zařízení. Počet on-line shlédnutí byl v době 

zpracování výroční zprávy 521.   

V rámci výstavy věnované osobnosti J. A. Komenského, kterou zapůjčilo Muzeum Komenského Přerov 

byly připraveny pracovní listy pro žáky.  

 

Realizované výstavy v roce 2020: 

 

- Rok v přírodě – fotografie žáků ZŠ Hranická (25. 8. – 4. 9.)  

- Jak to bylo na Lipensku 1938 - 1946 (7. – 25. 9.) 

- Komenský? Toho jsme už někde viděli! (7. 10. – 26. 11.) 

- Vánoční hvězdičky – vánoční výstava  (od 6. 12.) – pouze virtuálně 
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VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou (dále jen MěK) vykonávala 

regionální funkce (dále jen RF) v roce 2020 na základě Smlouvy  

o přenesení regionálních funkcí, uzavřenou s Vědeckou 

knihovnou v Olomouci. Výkon regionálních funkcí je od roku 

2005 zajišťován na Oddělení regionálních funkcí MěK. 

Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků z 

rozpočtu Olomouckého kraje byla uzavřena dne 3. 2. 2020. 

V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto 

činnosti: metodická, konzultační a poradenská činnost pro 

neprofesionální knihovníky a obce; metodická a konzultační 

činnost pro profesionální knihovny v Brodku u Přerova a v 

Hustopečích nad Bečvou; nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků 

Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí; aktualizace a revize knihovního fondu; tvorba 

výměnných souborů a jejich distribuce, cirkulace, správa a aktualizace; vzdělávání knihovníků, 

semináře a porady; statistika knihovnických činností na střediskové úrovni; metodická podpora 

vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit; nákup licencí a dodavatelský servis knihovnického 

systému Clavius. 

 

MěK vykonává regionální funkce pro obce Bezuchov, Bohuslávky, Jezernice, Hlinsko, Kladníky, Lhota, 

Radotín, Týn nad Bečvou, Veselíčko a také pro své pobočky Loučka, Nové Dvory a Podhoří. Odborné 

knihovnické služby v rámci výkonu regionálních funkcí zajišťují Masarykova knihovna v Brodku u 

Přerova pro obce Císařov, Citov, Čelechovice, 

Kokory, Luková, Nelešovice, Rokytnice, Věrovany 

a Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou pro obce 

Bělotín, Kunčice, Milotice nad Bečvou, Nejdek, 

Polom, Poruba, Potštát, Špičky a Vysoká.  

V lednu roku 2020 odešla z Oddělení regionálních 

funkcí MěK Petra Kapinusová a v květnu nastoupila 

Mgr. Lucie Svobodníková. 

Veškeré služby, jak regionálních funkcí, tak 

obecních knihoven, byly letos omezeny z důvodu vládních a hygienických nařízení v souvislosti 
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s šířením onemocnění Covid-19. V rámci možností činnosti RF byly poskytovány elektronicky 

(konzultace, porady) a také obecní knihovny si poradily s novou formou bezkontaktních služeb 

občanům (donášky knih, výdejní okénka).  

Oddělení regionálních funkcí v roce 2020 

Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 1,150 

Počet obsluhovaných knihoven 31 

Poradenská a konzultační činnost 
 

počet poskytnutých konzultací 83 

počet metodických návštěv 23 

Porady 
 

počet akcí 3 

počet účastníků 21 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF 
 

počet obsloužených knihoven 7 

počet revidovaných knihovních jednotek 20 038 

Nákup knihovního fondu z prostředků obcí 
 

počet obsloužených knihoven 24 

počet nakoupených knihovních jednotek 521 

Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 
 

stav výměnného fondu k 31.12. 2020 17 100 

roční přírůstek VF 1 344 

roční úbytek výměnného fondu 4 490 

Cirkulace VF 
 

počet obsloužených knihoven 29 

počet expedovaných souborů 376 

počet svazků v souborech 11 351 

Doprava v rámci výkonu RF 
 

počet obsloužených knihoven 29 

počet ujetých km 841 

Financování regionálních funkcí knihoven 
 

spotřeba materiálu a nákup knihovního fondu 284 057,35 

knihovnické služby 213 579,00 

mzdové náklady 148 023,65 

Provozní náklady celkem 645 660,00 

Finanční prostředky obcí na nákup knihovního fondu a jeho zpracování 107 222,00 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Letošní celosvětová pandemie Covid-19 výrazně zasáhla i do oblasti 

cestovního ruchu. V letošním roce jsme zahájili turistickou sezónu o 

měsíc později, a to 2. června prohlídkou „Po stopách 

Komenského“. Prohlídka zájemcům přiblížila školství a školy 

v Lipníku nad Bečvou. 14. rokem provázela zájemce o památky 

města průvodcovská služba. Prohlídky města s průvodcem probíhaly 

denně v 10:00 a ve 14:00 hodin (mimo pondělí). Kromě klasické 

prohlídky města mohli návštěvníci absolvovat i speciální prohlídky 

židovských památek, církevních památek, lipenských parků  

a zahrad, kovářské prohlídky a po stopách hrdinů.  Během roku 2020 se uskutečnilo 69 prohlídek 

s průvodcem s celkovým počtem 889 účastníků. Zájem byl pouze o klasickou prohlídku města, všechny 

prohlídky byly v českém jazyce, bez účasti zahraničních návštěvníků.  

V roce 2020 přispěl Olomoucký kraj částkou 30.000 Kč na projekt „Zajištění a zkvalitnění průvodcovské 

služby v Lipníku nad Bečvou“. Z části finanční dotace bylo pořízeno přenosné ozvučovací zařízení 

MIPRO MA-101c, které bude sloužit průvodcům při prohlídkách městské památkové rezervace a také 

bude využíváno při kulturních akcích (např. Pohádkové město, literární procházky), pořádaných 

turistickým informačním centrem a městskou knihovnou. Došlo tedy ke zkvalitnění průvodcovské služby 

především pro seniory, kteří jsou častými návštěvníky prohlídek města s průvodcem a také pro 

početnější skupiny.  

 

Turistické informační centrum navštívilo 8 092 návštěvníků, z toho 22 cizinců.  

Na objednávku bylo možné v turistické sezóně navštívit sklepy pod informačním centrem a vystoupat na 

věž kostela sv. Jakuba.   

 

Ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou s odborem 

školství a kultury byly vytvořeny 2 nové letáky. Leták 

„Prohlídky města s průvodcem“, které má v nabídce TIC  

a leták „Ubytování a stravování“.  

Byl vytvořen nový turistický deník přímo pro Lipník nad 

Bečvou s úvodní fotografií pana Necida. Rozšířena byla 

také nabídka regionálních produktů o háčkované 
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výrobky a produkty značky Dobroty od Viki.  

 

Kulturní program KDY, KDE, CO - informační leták o společenských, kulturních a sportovních akcích byl 

zpracováván a distribuován každý měsíc.  

V návaznosti na dotaci Olomouckého kraje provádí TIC pravidelnou aktualizaci databanky akcí  

a informativních článků na turistickém informačním portálu Olomouckého kraje www.ok-tourism.cz  

(1 článek, 177 informací o akcích). 

TIC obhájilo certifikát agentury Czech Tourism a A.T.I.C. pro TIC kategorie C. 

Od října 2012 je na webových stránkách v provozu virtuální mapa, kterou navštívilo v české verzi  

1 320, v anglické verzi 65 a v německé verzi 14 návštěvníků. Od listopadu 2013 lze do chytrého 

telefonu stáhnout bezplatnou aplikaci Mobilní průvodce městem Lipníkem nad Bečvou. Tuto 

možnost využilo v roce 2020 celkem 412 návštěvníků města. 

 

Akce pro veřejnost 

V roce 2020 se z důvodu epidemiologické situace nemohly konat tradiční akce, na které jsou místní 

obyvatelé a návštěvníci města zvyklí např.: Pohádkové město, prezentace města na hradě Helfštýně při 

mezinárodní akci Hefaiston a další. 

- Celoroční hra Lipenský okruh je koncipována tak, aby zábavnou formou provedla všechny 

účastníky po významných památkách našeho města. Na všechny úspěšné hráče poté čeká v TIC 

malá odměna. V letošním roce si hru zahrálo 30 hráčů. 

- Hledačku „Po stopách lipenských židů“, která seznámí 

hráče s židovskou historií a památkami si vyzkoušelo 

během roku 28 hráčů.  

- Dny EHD -  V sobotu 12. září se Lipník nad Bečvou 

tradičně připojil k celostátní akci s názvem Dny evropského 

dědictví. Zaměstnanci TIC si pro návštěvníky připravili 

prohlídku „po stopách Komenského“, byly zpřístupněny 

sklepy pod informačním centrem a v každou celou hodinu 

probíhal ve zvonici výklad k hodinovému stroji s ukázkou 

odbíjení. O prohlídku měli zájem 3 návštěvníci, sklepy 

s výkladem si prohlédlo 66 návštěvníků a výklad  

o hodinovém stroji si poslechlo 48 zájemců. 
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Další služby TIC 

- sběr plakátů – sběrové místo pro firmu RENGL zajišťující ve městě výlep plakátů na 9 plochách 

- Prodej materiálů – pohledy, kalendáře, mapy, knihy, CD a DVD s tematikou regionu, Lipenské listy, 

turistické suvenýry, propagační předměty atd. 

- předprodej vstupenek do KD Echo a Moravského divadla Olomouc 

- přístup k internetu pro občany a návštěvníky města, kopírování pro veřejnost 

- měsíčník Moravský senior zdarma pro veřejnost 

- půjčovna trekingových holí, úschovna zavazadel, přebalovací pult k dispozici 

- informace o dopravě 

 

 

 

Porovnání návštěvnosti prohlídek 
 

Návštěvnost TIC 

rok počet prohlídek počet návštěvníků 
 

rok 
počet návštěvníků 

ČR 
počet cizinců celkem 

2015 137 2 695 
 

2015 9 644 195 9 839 

2016 103 2 324 
 

2016 9 760 128 9 888 

2017 118 2 377 
 

2017 10 175 198 10 373 

2018 118 2 596 
 

2018 9 311 115 9 426 

2019 91 1 756 
 

2019 9 856 166 10 022 

2020 69 889 
 

2020 8 092 22 8 114 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Hospodaření organizace s příspěvkem zřizovatele se řídí závaznými ukazateli (usnesení č. 630/2020 – 

RM22). Na základě schváleného rozpočtu (usnesením č. 604/2019 – RM21 ze dne 9. 12. 2019) je 

vypracován plán nákladů a předpokládaných výnosů, plnění ukazatelů je sledováno průběžně. Všechny 

závazné ukazatele byly dodrženy.  

 

HLAVNÍ ČINNOST 

Hlavní činností organizace je poskytování knihovnických a informačních potřeb dle zřizovací listiny. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 364 687,46 Kč. 

Hlavní činnost - náklady a výnosy 

 
plán skutečnost % plnění 

Náklady celkem 4 200 442,00 3 713 560,51 88,41 

Výnosy celkem 4 200 442,00 4 078 247,97 97,09 

Hospodářský výsledek 0,00 364 687,46 
 

 

 

VEDLEJŠÍ ČINNOST 

V rámci vedlejší činnosti knihovna pronajímá výstavní sál Domeček - objekt ve dvorním traktu budovy.  

Sál je využíván pro akce knihovny a spolupracujících organizací, akce města a ostatních subjektů. 

Realizovány jsou zde výtvarné a vzdělávací výstavy, besedy, semináře, schůze, akce města  

a soukromé akce. Prostory jsou půjčovány na základě smlouvy o dočasném užívání dle kalkulovaných 

cen. Z důvodu letošního častého uzavírání kulturních organizací kvůli koronaviru se v Domečku konaly 

jen 2 soukromé akce.  Hospodářský výsledek 2 035,10 Kč.  

 

Vedlejší činnost - náklady a výnosy 

 
plán skutečnost % plnění 

Náklady celkem 11 000,00 1 309,90 11,90 

Výnosy celkem 13 000,00 3 345,00 25,73 

Hospodářský výsledek 2 000,00 2 035,10 
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NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 

  
  
  

název účtu 

hlavní 
činn. 
(plán) 

dopň. 
činn. 
(plán) 

hlavní činnost 
dopň. 
činn. 

RF 
CELKEM 

MěK                    
(vč. RF) 

Měk TIC DOM celkem 

                5010310 - časopisy     43,73     43,73     43,73 

                5010320 - knihy     124,11     124,11   269,88 393,98 

501 spotřeba materiálu 185,66  1,5 292,52 7,30 0,64 300,46 0,03 283,08 583,57 

502 spotřeba energie 227,00  6,0 53,14 35,00 19,07 107,21 0,86   108,07 

504 prodané zboží 129,00    0,10 82,91   83,01     83,01 

511 opravy a udržování 40,00  0,8 32,42     32,42     32,42 

512 cestovné 10,00    2,18     2,18   0,98 3,16 

513 náklady na reprezentaci 2,00    1,34     1,34     1,34 

518 ostatní služby 332,00  2,0 393,19 60,57 4,24 457,99 0,19 213,58 671,76 

521 mzdové náklady - platy 2 165,00    1 188,28 590,28   1 778,55   105,74 1 884,29 

521 OON 139,30    44,56 83,19   127,75     127,75 

524 zákonné sociální pojištění 731,80    385,33 197,80   583,13   33,79 616,91 

525 jiné sociální pojištění  10,00    4,79 2,46   7,25   0,42 7,67 

527 
zákonné sociální náklady 
(FKSP+stravné) 

105,60    57,53 24,66   82,19   8,08 90,27 

549 ostatní náklady z činností (pojištění) 31,00  0,7 12,61 12,10 2,96 27,67 0,13   27,80 

551 odpisy z vlastního majetku - kryté 72,08    7,27 62,46 2,25 71,98 0,10   72,08 

557 náklady z vyřazených pohledávek 0,00    0,27     0,27     0,27 

558 náklady z drobného DHM 20,00    32,31 17,85   50,17     50,17 

NÁKLADY CELKEM 4 200,44 11,00 2 507,83 1 176,57 29,15 3 713,56 1,31 645,66 4 360,53 

602 výnosy z prodeje služeb 133,00    172,598 6,328   178,93 1,77   180,70 

603 Výnosy z pronájmů 0,00  13,0 0,00     0,00 1,50   1,50 

604 výnosy za prodané zboží 170,00    0,42 112,57   112,99     112,99 

648 zúčtování fondů 40,00    114,93     114,93     114,93 

649 ostatní výnosy z činností 0,50    19,45 0,00   19,45 0,08   19,52 

672 výnosy z transferů 0,00    2 628,05 1 023,90   3 651,95   645,66 4 297,61 

691 Příspěvek zřizovatele 3 856,94                  

VÝNOSY CELKEM 4 200,44  13,0 2 935,45 1 142,80 0,00 4 078,25 3,35 645,66 4 727,25 

ZISK (+), ZTRÁTA (-) 0,00  2,0 427,61 -33,77 -29,15 364,69 2,04   366,72 

 

(v  tisících Kč) 



  Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

 

www.mek-lipniknb.cz    25 

 

Plnění závazných ukazatelů 

Poslední schválená změna závazných ukazatelů ze dne 21. 12. 2020 (usn. č. 1111/2020 – RM38) – 

snížení neinvestičního příspěvku o 400 000 Kč (vázání rozpočtu) a o 37 248 Kč (vratky dotací). 

 

ukazatel plán skutečnost 

neinvestiční příspěvek 3 501 900,00 3 501 900,00 

odpisy 72 082,00 72 082,00 

objem prostředků na platy  2 165 000,00 1 778 551,00 

objem prostředků na OON 139 300,00 103 738,00 

stav pracovníků přepočtený 6,81 6,65 

dotace města (individ. vyúčtování) 58 752,00 58 752,00 

 

Dary a dotace 

Věcné a peněžní dary 

název účel poskytovatel částka v Kč 

projekt Česká knihovna – kniž. dary doplnění knihovního fondu (5 ks) Moravská zemská knihovna 1 348,00 Kč 

knižní dary (743/2020 – RM 26) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 4 489,00 Kč 

knižní dary (905/2020 – RM31) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 5 831,00 Kč 

knižní dary (1000/2020 – RM34) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 7 197,00 Kč 

 

Dotace a granty 

název účel poskytovatel částka v Kč 

Host v knihovně cyklus besed a přednášek 
Ministerstvo kultury (MK) 15 000,00 

město Lipník n. B. 15 000,00 

Lipník město výstavní výstavní činnost v Domečku město Lipník n. B. 40 000,00 

Pohádkové město Lipník  
akce pro děti - propagace historie města a 

regionálního písemnictví 

město Lipník n. B. 15 000,00 

Olomoucký kraj 0,00 

S knížkou do života projekt Bookstart, pasování prvňáčků město Lipník n. B. 11 000,00 

100 let Městské knihovny propagační předměty k výročí knihovny město Lipník n. B. 30 000,00 

Výkon regionálních funkcí  zajištění výkonu RF pro 32 knihoven v regionu Olomoucký kraj 645 660,00 

Zkvalitnění služeb TIC Lipník 
n. B. a zajištění 
průvodcovské služby 

nákup přenosného ozvučovacího zařízení, 
částečná úhrada průvodcovské služby 

Olomoucký kraj 30 000,00 

Změna stávajícího 
knihovního systému Clavius 

přechod na nový knihovnický systém Tritiue MK – VISK 3 53 000,00 

Modernizace prezentační 
techniky 

nákup nového dataprojektoru MK – VISK 3 18 000,00 

CELKEM získáno   872 660,00 

Vratky dotací 
Pohádkové město -15 000,- Kč 
Host v knihovně – vratka 6 700 Kč (MK) a 5 847 Kč (město Lipník n. B.) 
Lipník město výstavní – vratka 31 401 Kč 

58 948,00 

CELKEM využito   813 712,00 
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Přehled rozpočtových změn 

- navýšení neinvestičního příspěvku o 45 000 Kč (25 000 Kč na dofinancování knihovního systému  

a 20 000 Kč na výstavní panely) – usn. č. 754/2020 - RM26 ze dne 23. 3. (RO č. 5 – 753/2020) 

- navýšení neinv. příspěvku na dotace o 111 000 Kč - usn. č. 911/2020 – RM 31 ze dne 29. 6.  

- snížení neinv. příspěvku o 15 000 Kč (vratka dotace Pohádkové město) - usn. č. 1003/2020 – RM34 

ze dne 7. 10.  

- snížení neinv. příspěvku o 400 000 Kč z důvodu vázání rozpočtu a o 37 248 Kč (vratky dotací Host  

a Lipník výstavní) - usn. č. 1111/2020 – RM38 ze dne 21. 12.  

 

Hospodaření s fondy organizace 

 

Tvorba fondů: rozdělením hospodářského výsledku (49.091,15 Kč) za rok 2019 byl tvořen fond odměn 

(30.000 Kč) a rezervní fond (19,091,15), investiční fond byl tvořen odpisy, FKSP odvody z mezd. 

Čerpání fondů:  IF byl čerpán na opravu a výmalbu výstavního sálu Domeček ve výši 26.933 Kč a na 

nákup dataprojektoru 22.772 Kč. FKSP na příspěvek na stravování a vitamínové doplňky pro 

zaměstnance. Rezervní fond a fond odměn čerpány nebyly. 

 

účet   název fondu   stav k 01.01.   tvorba    čerpání   stav k 31.12. 

411 Fond odměn (FO) 27 310,00  30 000,00  0,00  57 310,00  

412 FKSP 11 181,67  37 685,82  34 544,00  14 323,49  

413 Rezervní fond (RF) 42 093,17  19 091,15  0,00  61 184,32  

414 Rezervní fond 0,00  0,00  0,00  0,00  

416 Fond investic (FI) 209 187,00  90 084,00  155 705,00  143 566,00  

  Fondy celkem 289 771,84     276 383,81  

 

KONTROLY 

Při kontrolách v roce 2020 nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce.  

- 3. 2. 2020 veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - Město Lipník nad Bečvou 

- 15. 5. 2020 kontrola agendy k tzv. dobrovolnému vstupnému – kontrolní výbor  

- 22. 7. 2020 kontrola plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace –  KÚ Ol. kraje 

- 21. 9. 2020 mimořádná veřejnosprávní kontrola dodržování schvalovacích procesů předběžné řídící 

kontroly dle zákona o finanční kontrole - Město Lipník nad Bečvou 

- 21. 9. 2020 kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 

- 21. 9. 2020 kontrola Oblastního inspektorátu práce 
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Základní údaje 

Název:    Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

Adresa:   náměstí T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou 

IČ:   70866341 

Zřizovatel:  Město Lipník nad Bečvou 

Obchodní rejstřík: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 878  

Pobočky:  Místní knihovna Loučka, Místní knihovna Nové Dvory, Místní knihovna Podhoří 

Kontakty:  www.mek-lipniknb.cz,  www.facebook.com/knihovna.lipnik 

    

ředitelka:  Mgr. Miroslava Střelcová (do 7. 4. 2020) 

Ing. Pavlína PAPEŽOVÁ (od. 1. 9. 2020) 

e-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz 

telefon: 581 771 157 

 

studovna s čítárnou:  Mgr. Eva VINCKEROVÁ 

e-mail: studovna@mek-lipniknb.cz 

telefon: 581 772 177 

 

oddělení pro dospělé:  Hana JURČOVÁ 

e-mail: dospele@mek-lipniknb.cz 

telefon: 581 772 173 

 

oddělení pro děti:  Simona RYŠAVÁ 

e-mail: detske@mek-lipniknb.cz 

telefon: 581 772 185 

 

regionální funkce:  Petra Kapinusová (do 31. 1. 2020) 

Mgr. Lucie SVOBODNÍKOVÁ (od 4. 5. 2020) 

e-mail: stredisko@mek-lipniknb.cz 

telefon: 580 582 978 

 

TIC (turistické informační centrum):  

Jana BŘEZOVSKÁ, DiS. 

email: tic@mek-lipniknb.cz 

telefon: 581 773 763 

https://info.mesto-lipnik.cz/ 

 

 

Výroční zpráva - Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2020 

Zpracovala Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, únor 2021 

https://info.mesto-lipnik.cz/

