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    Viktor Hugo 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Zpráva o činnosti a hospodaření  

2021 



  Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

 

www.mek-lipniknb.cz    2 

 

ÚVOD ........................................................................................................................................... 3 

PŮSOBNOST KNIHOVNY ................................................................................................................ 5 

VEŘEJNÉ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY ............................................................................ 6 

NEJPŮČOVANĚJŠÍ TITULY .............................................................................................................. 8 

NÁVŠTĚVNOST ............................................................................................................................. 9 

KNIHOVNÍ FOND ......................................................................................................................... 10 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ............................................................................................. 11 

MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MEIS) ................................................................... 16 

VÝSTAVY .................................................................................................................................... 16 

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ ................................................................................................... 18 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ........................................................................................... 20 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ...................................................................................................... 23 

HLAVNÍ ČINNOST ........................................................................................................................ 23 

VEDLEJŠÍ ČINNOST ...................................................................................................................... 23 

NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ......................................................................... 24 

KONTROLY ................................................................................................................................. 26 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................ 27 

  

 

 

  



  Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

 

www.mek-lipniknb.cz    3 

 

ÚVOD 

Rok 2021 byl opět poznamenán různými 

omezeními kvůli šíření onemocnění Covid-19.  

Výpůjčky a ostatní knihovnické služby 

probíhaly opět bezkontaktně (vč. donášek knih 

domů), jako v loňském roce, ale od 12. 4. 2021 

se čtenáři opět mohli vrátit za jistých 

hygienických podmínek do knihovny.  V květnu 

byla první výstava v Domečku a od června 

začaly i besedy s Hosty. Jako prvního jsme po dlouhých 9ti měsících v Domečku přivítali kastelána 

hradu Helfštýn, Jana Laura, který poutavě povídal o záchraně a zpřístupnění torza paláce na Helfštýně. 

Od nového roku bezproblémově funguje nový knihovní systém Tritius vč. uživatelsky přívětivějšího 

online kataogu a během roku jsme  ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze začaly nabízet také 

e-knihy. V únoru proběhla úspěšně kompletní revize knihovního fondu. 

 

Napříč rokem 2021 probíhaly akce spojené 

s oslavami 100. výročí založení Městské 

knihovny Lipník nad Bečvou. Počínaje 15. 

únorem každý nově registrovaný nebo 

přeregistrovaný čtenář obdržel propagační 

předměty vytvořené ke 100. výročí, včetně 

komiksu „Nebojím 

se knihovny“, který 

vytvořila spisovatelka Petra Braunová s ilustrátorkou Barborou Brůnovou 

pro dětské čtenáře.  V únoru byla vyhlášena výtvarná soutěž „Knihovna 

mých snů“. Nejlepší práce byly vystaveny při výstavě „Jsme tu s vámi již 

100 let – Městská knihovna Lipník nad Bečvou“, která mapovala stoletou 

historii a vývoj knihovnictví na Lipensku.  V souvislosti s oslavami jsme 

pozvali mimořádné hosty pro děti. Herce Lukáše Hejlíka a Alana 

Novotného, kteří atraktivní formou scénického čtení posluchačům v projektu 

Listování představili knihu „Dobrodružství strýčka Ludvíka“.   
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Novým projektem zahájeným v roce 2021 je Tvoření skřítka 

Knihovníčka. Poprvé se s ním děti i dospělí setkali v Týdnu 

knihoven. Mohli si vyzkoušet řadu dekorací z vyřazených knih. 

Největší úspěch měly knihy osázené živými pokojovými 

rostlinami.  

V červnu 2021 jsme převlečeni do kostýmů pohádkových 

postav již podruhé ve venkovním prostoru před Domečkem 

přivítali nové čtenáře při tzv. Pasování prvňáčků. 

 

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti kolegyně z dospělého oddělení a jejímu následnému 

odchodu z knihovny, jsme v červenci 2021 vyhlásili výběrové řízení na pozici knihovníka do dospělého 

oddělení. Od 1. října 2021 nastoupila do knihovny nová posila Nataša Maňáková. 

 

Knihovna se zapojila do projektu Odlož mobil v knihovně, 

který pracuje pod záštitou místopředsedkyně Senátu, Jitky 

Seitlové. Jednalo se o soutěž knihoven o největší počet 

vybraných vysloužilých telefonů. Naše knihovna díky čtenářům 

a příznivcům knihovny vyhrála 1. místo v kategorii měst nad  

6 tisíc obyvatel a celkově jsme nasbírali nejvíce telefonů 

v Olomouckém kraji. Za výhru budou pro naše čtenáře 

pořízeny knižní novinky.  

 

V tomto roce se opět dařilo projektu Kniha do vlaku. 

 

Co se týče zvelebování a modernizování knihovny, 

pořídli jsme si v letošním roce novou multifunkční 

tiskárnu sloužící nám i veřejnosti, v prostorách mimo dospělé oddělení a studovnu máme nové osvětlení 

a na konci roku prošla rekonstrukcí kancelář regionálních funkcí a chodbička s kuchyňkou.  

 

 

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. 

 

Od 1. ledna 2006 je oddělením knihovny také TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, které poskytuje 

turistické a komunální informace, zajišťuje prodej suvenýrů, map a regionálních produktů. Nabízí 

průvodcovskou činnost, zapůjčení trekingových holí, úschovnu zavazadel a zajišťuje služby 

cykloturistům. 
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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 

747 je počet registrovaných čtenářů v roce 2021. V tomto roce došlo k opětovnému poklesu,  

a to především u dětských čtenářů, z důvodu dlouhodobého uzavření knihovny a škol v souvislosti 

s nemocí Covid-19. Jejich počet klesá úměrně s počtem akcí určeným této věkové skupině. Tito čtenáři 

se vrací pozvolna.  Doufáme, že se situace postupně zlepší.  

Výsledkem propagačních akcí v rámci Týdne knihoven, Bookstartu a Pasování prvňáčků, s možností 

registrace zdarma do konce roku, bylo získání 46 nových čtenářů. 

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

komunitním místem umožňujícím setkávání různých věkových i sociálních skupin. 

 

Registrovaní čtenáři  2017 – 2021 

Rok Lipník 
Pobočky 

celkem % z obyv. 
z toho děti 

Loučka N.Dvory Podhoří Lipník Loučka N.Dvory Podhoří děti celkem 

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 

2021 709 13 15 10 747 10,1 221 1 4 3 230 
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Výpůjčky 

24 621 je celkový počet všech výpůjček, prezenčních i absenčních. Knihovna nabízí rozsáhlý výběr 

krásné a naučné literatury, novin i časopisů, audioknih a nově i audioknih v dětském oddělení. 

Půjčujeme také deskové hry, deštníky, čtecí brýle, plátěné tašky a nově také e-knihy ve spolupráci 

s Městskou knihovnou v Praze. 

Výpůjčky  2017 – 2021 

rok ústředí 
pobočky počet výpůjček 

celkem Loučka N. Dvory Podhoří 

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 

2021 23 295 585 430 311 24 621 
 

Složení výpůjček podle tematického zaměření literatury 

druh 
rok 2020 rok 2021 

počet v % počet v % 

knihy pro dospělé 15 286  65,73 16 908 68,67 

knihy pro děti 3 163 13,60 2 642 10,73 

periodika 4 501 19,36 4 647 18,88 

audio knihy 290 1,25 418 1,70 

jiné 14 0,06 6 0,02 

celkem 23 254 100,00 24 621 100,00 
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NEJPŮČOVANĚJŠÍ TITULY 

 

Knihy pro dospělé         

1. Mornštajnová, A.  Hana (23x)    

2. Mornštajnová, A.  Slepá mapa (22x)    

3. Mornštajnová, A.  Tiché roky (22x)          

   Listopád (22x) 

 

 

Knihy pro děti 

1. Ujcová, L.  Lidské tělo  (30x)  

2. Rúčková  M.  Člověk a příroda  (16x)  

3. Prášková M.  Klobouky z Agarveny  (8x) 

  

 

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

1. TÉMA (318x)      1. Simpsonovi - Bart Simpson (47x) 

2. Vlasta (284x)      2. Časostroj  (28x) 

3. Ona Dnes (172x)     3. Mateřídouška  (1x) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Audioknihy 

1. Lednická, K.   Šikmý kostel… (8x)   

2. Klevisová, M.  Sněžný měsíc… (7x) 

3. Mlynářová, M. Dvakrát dole, jednou… (6x)  
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Audioknihy – oddělení pro děti 

1.Čapek J.  Povídání o pejskovi a kočičce  (5x)  

2.Blytonová E.  Správná pětka   (2x) 

3.Matocha V.  Prašina  (2x) 

 

Deskové hry      

1.    Vikingové   (22x)    

2.   Autoblock   (21x)  

3.   Ubongo      (15x)  

   

 

 

 

NÁVŠTĚVNOST 

36 537 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 110 0 0 0 0 83 18 0 211 0 0 

MK N. Dvory 166 0 0 0 0 95 36 0 297 0 0 

MK Podhoří 91 0 0 0 0 102 11 0 204 0 0 

Lipník 9 095 8 061 193 555 0 9 991 6 488 1 442 35 825 6 130 

celkem 9 462 8 061 193 555 0 10 271 6 553 1 442 36 537 6 130 

 

BIS - Bibliografické informační služby (dotazy) 

MVS - Meziknihovní výpůjční služba 
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knihovna Lipník – srovnání návštěvnosti 2017 – 2021 

  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 

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 28 542 10 251 

2021 9 462 8 061 193 555 0 10 271 6 553 1 442 36 537 6 130 

 

KNIHOVNÍ FOND 

45 716 - přesně tolik bylo k 31. 12. 2021 evidováno v knihovně knihovních jednotek (KJ), z toho 

k 20 909 KJ měli čtenáři a uživatelé okamžitý přístup ve volném výběru Městské knihovny Lipník n. B. 

Zbývající KJ patří pobočkám, obsluhovaným knihovnám a výměnnému fondu. 

1 104 KJ bylo zapsáno do přírůstkového seznamu. Čtenáři si mohli vybírat ze 68 titulů periodik.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Doplňování knihovního fondu 2021 

zdroj financování 
knihy a audioknihy  časopisy 

(ks) (Kč) (Kč) 

zřizovatel 490 106 090,10 41 394,52 

dary 241 35 257,00 0 

Česká knihovna 39 9 905,00 --- 

výměnný fond (regionální funkce Lipník) 334 61 314,00  0 

Celkem 1 104 212 566,10 41 394,52 
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Přepočet nákladů na čtenáře/obyvatele (bez VF) 

rok 
počet 

čtenářů 
počet 

obyvatel 
přírůstek 

KJ 
 celkem Kč 
knihy + čas. 

Kč/1 čtenář Kč/1 obyvatel 

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 7 970 699 187 507,50 214,29 23,53 

2020 814 7 965 474 125 027,70 153,60 15,70 

2021 747 7 774 770 192 646,62 257,89 24,78 

 

VF – výměnný fond 

KJ - Knihovní jednotky 

 

Revize a aktualizace knihovního fondu 

Revize knihovního fondu se řídí knihovním zákonem a plánem revizí. V 1. pololetí roku 2021 byla 

provedena plánovaná revize v knihovně v Lipníku nad Bečvou (zrevidováno 20 267 svazků). Tato revize 

se provádí 1x za 5 let.  

 V Lipníku i na pobočkách proběhla aktualizace fondu, vyřazeno bylo celkem 1616 – bez VF 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 

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

akcí opět zasáhla pandemie Covid-19. Řada akcí nemohla být z tohoto důvodu zrealizována. 

Kulturní a vzdělávací 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. 

Přednášky a besedy pro veřejnost jsou zaměřeny také především na podporu čtenářství, dále na 

rozšíření vzdělání v oblasti regionální kultury, historie, hudby, poznávání jiných zemí, kultur  

a nejrůznějších oborů.  

 

Kulturní a vzdělávací činnost 2017 - 2021 

 kulturní akce 
(počet akcí/počet účastníků) 

vzdělávací akce 
(počet akcí/počet účastníků) 

rok 
pro 

veřejno
st 

mládež 
15 -19 

děti výstavy soutěže celkem exkurze školení 
lekce 

IV 
celkem 

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 

2021 5/290 0/0 43/2312 4/5293 7/166 59/8061 5/32 0/0 9/161 14/193 

                                                     

 

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 a učitele 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 a ZŠ Ústí u Hranic. Opakovaně se uskutečnily besedy  

na téma Šikana a kyberšikana, Advent a Vánoce pro žáky I. stupně ZŠ. Historie lipenské knihovny pro 

žáky II. stupně. Témata besed jsou zpracovávána podle požadavků pedagogů, ale také s využitím 
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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). 

 

SOUTĚŽE 

 Všímálek - pravidelný soutěžní kvíz, 2 kvízy, 32 soutěžících  

 výtvarná soutěž: Knihovna mých snů v rámci výstavy 

Jsme tu s vámi již 100 let – Městská knihovna Lipník nad 

Bečvou. Do soutěže se zapojilo 28 účastníků. 

 kvíz: Za poznáním lipenské knihovny aneb Příběhy 

zašlých fotografií. Do soutěže se zapojilo 34 

účastníků. 

 Lovci perel aneb Co kniha to perla je 

nejúspěšnější čtenářská soutěž - 35 aktivních 

příznivců nasbíralo 128 perel. 

 Hádanky Vánočního skřítka – zapojilo se 23 

čtenářů. 

 Nejhezčí vánoční omalovánka - do soutěže 

se zapojilo 14 čtenářů. 

 

 

OSTATNÍ AKCE 

 Pohádkové úterý – 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. 

 Prázdniny v knihovně aneb Dobrodružství v džungli – 

příměstský tábor 26. až  30. července. Pro děti byl připraven 
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celotýdenní zábavný program, kterého se zúčastnili nejen 

registrovaní čtenáři. Nejvíce se líbily aktivity mimo knihovnu, např. 

zkušební jízda na koloběžkách na atletickém stadionu pod vedením 

Zdeňka Gaďourka, výtvarné dílny pod vedením odborných lektorů 

nebo venkovní aktivity. 

 

 Podzimní tvoření skřítka Knihovníčka – hlavním programem akce 

byly tvůrčí dílny, hraní deskových her a čtení knih.  

 

 Příběhy z knihovny – v době uzavření knihovny jsme pro malé 

čtenáře připravili pokračování série krátkých pohádek, které pro děti 

na videu čte sama knihovnice dětského oddělení. Při natáčení je využívána řada rekvizit. Příběhů je 

celkem 17 a těší se velké oblibě. Na konci roku měli přes 1 500 zhlédnutí. Všechna videa jsou 

uložena na YouTube kanále. 

 

 

Akce pro mládež 15 – 19 let 

 

LITERÁRNÍ BESEDY se vzhledem k pandemii Covid-19 neuskutečnily. 

  

LEKCE INFORMAČNÍ VÝUKY – v rámci Týdne knihoven jsme přivítali 74 studentů z prvních ročníků 

SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou. Každý student obdržel poukaz na registraci do knihovny ZDARMA 

do konce kalendářního roku. Této možnosti využilo téměř 20 studentů.  
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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  

29 setů. V září proběhla beseda s oblíbenou porodní 

asistentkou Evou Jaremejkovou. 

 

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH – prodáno 520 knih  

a 301 časopisů a brožur. 

 

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 celkem 

z osmi přednášek a besed, které se měly uskutečnit 

v průběhu celého roku 2021, z nichž byly dvě pro děti. 

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR 

z důvodu pandemie, byly tři přednášky zrušeny. 

Přednášek se zúčastnilo celkem 215 návštěvníků z řad 

čtenářů, ale i široké veřejnosti. 

 

 Host v knihovně I - Záchrana a zpřístupnění torza 

paláce na Helfštýně – Jan Lauro 

 Host v knihovně II - Zdraví je v naší hlavě – 

Jarmila Mandžuková 

 Host v knihovně III - Ekvádor a Galapágy – Alena  

a Jiří Márovi  
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 Host v knihovně pro děti I – Listování s Lukášem 

Hejlíkem a Alanem Novotným, scénické čtení 

 Host v knihovně pro děti II – spisovatelka Petra 

Braunová – autorské čtení  

 

TÝDEN KNIHOVEN 2021 - motto „Udržitelnost“  

25. ročník celostátní akce na podporu čtenářství. V roce 

2021 se v rámci Týdne knihoven konala Hrnečková burza, 

2 besedy s Hosty v knihovně /viz výše/, akce Dejme knihám 

druhou šanci (tvoření se skřítkem Knihovníčkem), pro 

návštěvníky byl mimořádně otevřen sklad knih, probíhala 

registrace čtenářů zdarma a čtenářská amnestie. 

 

 

 

MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (MEIS) 

V roce 2021 po patnácti letech tento projekt pod taktovkou statutárního města Olomouce s podporou 

Olomouckého kraje a střediska Europe Direct skončil. 

 

 

VÝSTAVY 

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

nabízeny veřejnosti výstavy ve výstavním sále Domeček. V roce 2021 proběhly 4 expozice. Dvě z nich 

byly natočeny také virtuálně. Počet on-line shlédnutí byl v době zpracování výroční zprávy 1 419.  

Výstavy natočené v roce 2020 si zpětně připomnělo 182 návštěvníků. 

Stěžejní výstavou byla výstava „Jsme tu s vámi již 100 let – Městská knihovna Lipník nad Bečvou“, 

která mapovala stoletou historii této organizace, včetně dobových rekvizit, které zapůjčili i naši čtenáři 

ze svých sbírek. Pro tento účel bylo vytvořeno 10 výstavních panelů rozdělených do různých časových 

období. Část výstavy tvořilo téměř 30 obrázků účastníků výtvarné soutěže „Knihovna mých snů“. 

Připravili jsme také prázdninový fotoseriál „Za poznáním lipenské knihovny aneb Příběhy zašlých 
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fotografií“, kde mohli návštěvníci facebooku knihovny zavzpomínat na akce pořádané v minulých 

letech.  

 

Realizované výstavy v roce 2021: 

- Jsme tu s vámi již 100 let – Městská knihovna Lipník nad Bečvou (12. 5 – 9. 7.)  

- Václav Havel. Politika a svědomí (11. – 28. 10.) 

- Umění v izolaci – práce studentů grafického designu SPŠS (2. – 22. 11.) 

- Vánoční hvězdičky – vánoční výstava  (28. 11. – 21. 12.)  
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VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

Městská knihovna Lipník nad Bečvou (dále jen MěK) 

vykonávala regionální funkce (dále jen RF) v roce 2021 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 21. 1. 2021. 

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 a Tritius.     

 

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.  

Některé obsluhované knihovny v regionu prošly v roce 2021 významnou rekonstrukcí. Místní knihovna 

v Týně nad Bečvou získala dotaci Olomouckého kraje v programu na podporu pořízení drobného 

majetku v oblasti kultury a přestěhovala se do zrekonstruovaných prostor Muzea Bedřicha Smetany. 

Nové prostory získala také místní knihovna v Kokorách, která nyní sídlí v budově pošty. Místní knihovna 

Kokory společně s místní knihovnu ve Věrovanech prošly také automatizací a jsou napojeny  

na regionální knihovní systém Tritius.  
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Oddělení regionálních funkcí (RF) v roce 2021 

Počet pracovníků zajišťujících RF 1,15 

Počet obsluhovaných knihoven 32 

Poradenská a konzultační činnost 
 

počet poskytnutých konzultací 94 

počet metodických návštěv 34 

Porady 
 

počet akcí 5 

počet účastníků 29 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu 
 

počet obsloužených knihoven 11 

počet revidovaných knihovních jednotek 36 646 

Nákup knihovního fondu z prostředků obcí 
 

počet obsloužených knihoven 24 

počet nakoupených knihovních jednotek 457 

Výměnný fond - VF (v knihovních jednotkách) 
 

stav VF k 31.12. 2021 17 441 

roční přírůstek VF 843 

roční úbytek VF 785 

Cirkulace VF 
 

počet obsloužených knihoven 29 

počet expedovaných souborů 268 

počet svazků v souborech 9 868 

Doprava v rámci výkonu RF 
 

počet obsloužených knihoven 29 

počet ujetých km 890 

Financování RF knihoven (v Kč) 
 

spotřeba materiálu a nákup knihovního fondu 214 996,00 

knihovnické služby 193 440,00 

mzdové náklady 215 990,00 

Provozní náklady celkem (v Kč) 624 426,00 

Finanční prostředky obcí na nákup knihovního fondu a jeho zpracování (v Kč) 126 485,00 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Také do oblasti cestovního ruchu v letošním roce výrazně 

zasáhla pandemie Covid-19. I přesto byla turistická sezóna 

v Lipníku nad Bečvou úspěšnější, než v předchozím roce. 

Tuzemští návštěvnici opět začali objevovat krásy České 

republiky a v hojném počtu navštívili i Lipník nad Bečvou. 

Letos jsme zahájili turistickou sezónu v úterý 1. června 2021. 

Již  

15. rokem provázela zájemce o památky města průvodcovská 

služba. Prohlídky města s průvodcem probíhaly denně v 10:00  

a ve 14:00 hodin (mimo pondělí). Nově začínaly prohlídky 

návštěvou historického sklepení. 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 2021 se uskutečnilo 105 prohlídek s průvodcem s celkovým počtem 1 177 účastníků. 

Zájem byl pouze o klasickou prohlídku města a všechny prohlídky byly v českém jazyce, bez účasti 

zahraničních návštěvníků. Turistické informační centrum navštívilo 8 144 návštěvníků, z toho  

16 cizinců (13 z Německa, 2 z Anglie a 1 z USA). 

Každou sobotu ve 13:00 hodin mohli zájemci také vystoupat na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba. 

 

V roce 2021 přispěl Olomoucký kraj částkou 20.000 Kč na projekt „Zajištění průvodcovské služby  

v turistické sezóně a školení pro zaměstnance TIC“.  

 

Rozšířena byla nabídka kovaných suvenýrů  

a nově přibyly do nabídky regionálních produktů ručně 

vyráběné náramky z korálků, minerálů a záložky  

do knížky.  

 

Kulturní program KDY, KDE, CO - informační leták  

o společenských, kulturních a sportovních akcích byl zpracováván a distribuován každý měsíc.  
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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  

(10 článků, 93 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  

1 020, v anglické verzi 3 a v německé verzi 8 návštěvníků. Od listopadu 2013 lze do chytrého telefonu 

stáhnout bezplatnou aplikaci Mobilní průvodce městem Lipníkem nad Bečvou. Tuto možnost využilo 

v roce 2021 celkem 230 návštěvníků města. 

 

Akce pro veřejnost 

 

V roce 2021 se z důvodu epidemiologické situace nemohly 

konat tradiční akce, na které jsou místní obyvatelé  

 návštěvníci města zvyklí, např.: Pohádkové město, 

prezentace města na hradě Helfštýně při mezinárodní akci 

Hefaiston a další. Probíhaly pouze tyto akce: 

- Celoroční hra Lipenský okruh, která 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 18 hráčů. 

- Hledačka Po stopách lipenských židů, která seznámí 

hráče s židovskou historií a památkami, kterou si vyzkoušelo během roku 89 hráčů. V tomto roce 

byl o tuto hru největší zájem a to hlavně ze strany škol a táborů. 

- Dny EHD - v sobotu 18. září se Lipník nad Bečvou tradičně připojil k celostátní akci s názvem Dny 

evropského dědictví. Zaměstnanci informačního centra v každou celou prováděli zájemce 

historickými sklepy pod informačním centrem a ve zvonici podávali výklad k hodinovému stroji 

včetně ukázky odbíjení. Sklepy s výkladem si prohlédlo 52 návštěvníků a výklad o hodinovém stroji 

si poslechlo 23 zájemců. 

- Informační centrum se v letošním roce připojilo do projektu ČT art České televize Artoulky, pro děti 

nachystalo město novinku v podobě papírové vystřihovánky zvonice, o kterou byl v TIC velký 

zájem.  
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- Již tradičně mohli návštěvníci hlasovat o nejoblíbenější exponát výstavy Kov ve městě, anketní 

lístky byly k dostání v informačním centru a ke každému lístku dostali hlasující na památku propisku 

a magnet.  

- Mimo turistické aktivity myslíme i na ekologii a společně s knihovnou se informační centrum zapojilo 

do projektu Odlož mobil v knihovně. 

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, firmách, telefonních číslech atd. 

 

 

 

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 

2021 105 1 177  2021 8 128 16 8 144 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Hospodaření organizace s příspěvkem zřizovatele se řídí závaznými. Na základě schváleného rozpočtu 

dne 21. 12. 2020 usnesením č. 1108/2020 - RM38 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 242 493,49 Kč. 

Hlavní činnost - náklady a výnosy 

 
plán skutečnost % plnění 

Náklady celkem 4 200 442,00 4 335 956,60 103,23 

Výnosy celkem 4 200 442,00 4 581 336,67 109,07 

Hospodářský výsledek 0,00 242 493,49 --- 

 

 

VEDLEJŠÍ ČINNOST 

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

V prostoru tohoto sálu, který má knihovna svěřen do výpůjčky (smlouva ze dne 10. 6. 2008) se konají 

výstavy, semináře a školení, besedy pro školy i veřejnost, prodej vyřazených knih, příměstský tábor  

a sál je také určen k pronájmu pro soukromé akce mimo provozní dobu knihovny. Za finanční podpory 

Ministerstva kultury ČR byl v roce 2020 do Domečku pořízen nový dataprojektor. V roce 2021 byl 

zpracován záměr na rekonstrukci celého Domečku.  

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 2 890,58 Kč.  

 

Vedlejší činnost - náklady a výnosy 

 
plán skutečnost % plnění 

Náklady celkem 11 000,00 2 428,42 22,08 

Výnosy celkem 13 000,00 5 319,00 40,92 

Hospodářský výsledek 2 000,00 2 890,58 --- 
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NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 
 
 

název účtu 
 
 

PLÁN SKUTEČNOST 

hlavní 
činnost 

doplň. 
činnost 

hlavní 
činnost 

doplň. 
činnost 

RF 

CELKEM 
MěK                    

(bez RF)                    
vč. dotací 

CELKEM 
MěK                    

(vč. RF, 
obcí a 
dotací) 

501 spotřeba materiálu 185,66  1,5 372,35 0,06 181,88 372,41 554,29 

502 spotřeba energie 227,00  6,0 139,68 1,47   141,16 141,16 

504 prodané zboží 129,00    103,53     103,53 103,53 

511 opravy a udržování 40,00  0,8 9,45     9,45 9,45 

512 cestovné 10,00    6,89   5,95 6,89 12,84 

513 náklady na reprezentaci 2,00    0,20     0,20 0,20 

518 ostatní služby 332,00  2,0 308,88 0,61 220,60 309,49 530,09 

521 mzdové náklady - platy 2 159,00    2 248,55   153,90 2 248,55 2 402,45 

521 OON 145,30          0,00 0,00 

524 zákonné sociální pojištění 731,80    680,10   50,28 680,10 730,38 

525 jiné sociální pojištění  10,00    8,49   0,62 8,49 9,11 

527 
zákonné sociální náklady 
(FKSP+stravné) 

105,60    92,65   11,18 92,65 103,83 

542 Jiné pokuty a penále     0,50     0,50 0,50 

549 
ostatní náklady z činností 
(pojištění) 

31,00  0,7 31,07 0,17   31,24 31,24 

551 
odpisy z vlastního majetku - 
kryté 

72,08    80,85 0,12   80,97 80,97 

557 
náklady z vyřazených 
pohledávek 

0,00    0,38     0,38 0,38 

558 náklady z drobného DHM 20,00    249,96     249,96 249,96 

NÁKLADY CELKEM 4 200,44 11,00 4 333,53 2,43 624,43 4 335,96 4 960,38 

602 výnosy z prodeje služeb 133,00    184,55 0,78   185,33 185,33 

603 Výnosy z pronájmů 0,00  13,0   4,50   4,50 4,50 

604 výnosy za prodané zboží 170,00    135,42     135,42 135,42 

648 zúčtování fondů 40,00    235,99     235,99 235,99 

649 ostatní výnosy z činností 0,50    35,28 0,04   35,32 35,32 

672 výnosy z transferů     3 984,78   624,43 3 984,78 4 609,21 

691 Příspěvek zřizovatele 3 856,94          0,00 0,00 

VÝNOSY CELKEM 4 200,44  13,0 4 576,02 5,32 624,43 4 581,34 5 205,77 

ZISK (+), ZTRÁTA (-) 0,00  2,0 242,49 2,89 0,00 245,38 245,38 
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Plnění závazných ukazatelů 

Závazné ukazatele byly schváleny dne 11. 1. 2021 usnesením č. 1127/2021 – RM 39. Během roku 

2021 proběhly tyto změny závazných ukazatelů: 

- navýšení odpisů: LCD projektor 4 176 Kč (RO č.3), osvětlení 5 163 Kč (RO č. 16) 

- snížení odpisů: kopírka SHARP 3 455 Kč  

- přesun mezi platy a OON (5 000 Kč) a vratka dotace na Pohádkové město 15 000 Kč 

 

ukazatel plán skutečnost 

neinvestiční příspěvek (Kč) 3 856 900,00 3 862 784,00 

odpisy (Kč) 72 082,00 77 966,00 

objem prostředků na platy  (Kč) 2 159 000,00 2 154 000,00 

objem prostředků na OON (Kč) 145 300,00 150 300,00 

stav pracovníků přepočtený (osoba) 6,81 6,81 

dotace města - individ. vyúčtování (Kč) 80 000,00 65 000,00 

 

Dary a dotace 

Dotace 

název účel poskytovatel částka v Kč 

Host v knihovně cyklus besed a přednášek 
Ministerstvo kultury (MK) 10 000,00 

město Lipník n. B. 12 000,00 

Lipník město výstavní výstavní činnost v Domečku město Lipník n. B. 30 000,00 

Tvoření skřítka Knihovníčka rukodělné dílničky město Lipník n. B. 3 000,00 

Pohádkové město Lipník  
akce pro děti - propagace historie města 
a regionálního písemnictví 

město Lipník n. B. 0,00 

Olomoucký kraj 0,00 

S knížkou do života projekt Bookstart, pasování prvňáčků město Lipník n. B. 10 000,00 

100 let Městské knihovny výstavní panely k výstavě město Lipník n. B. 10 000,00 

Výkon regionálních funkcí  
zajištění výkonu RF pro 32 knihoven v 
regionu 

Olomoucký kraj 624 426,00 

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

částečná úhrada průvodcovské služby Olomoucký kraj 20 000,00 

Pořízení drobného majetku venkovní knihobudka s posezením Olomoucký kraj 24 000,00 

Česká knihovna dotace ve formě knih 
Moravská zemská 
knihovna 

9 905,00 

CELKEM získáno   753 331,00 

 

Věcné a peněžní dary 

název účel poskytovatel částka v Kč 

knižní dary (1145/2021 – RM 40) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 15 042,00 Kč 

knižní dary (1308/2021 – RM 45) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 3 075,00 Kč 

knižní dary (1407/2021 – RM 48) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 12 702,00 Kč 
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knižní dary (1557/2021 – RM 53) doplnění knihovního fondu individuální dárci, organizace 4 438,00 Kč 

výhra v soutěži Odlož mobil v knihovně 
(1558/2021 – RM 53) 

doplnění knihovního fondu Olomoucký kraj 10 000,00 Kč 

 

Přehled rozpočtových změn 

- navýšení neinvestičního příspěvku díky úpravě odpisů: + 4 176 Kč (usnesení č. 1191/2021 – RM 41 

ze dne 22. 2. 2021), + 5 163 Kč a - 3 455 Kč (usnesení č. 1594/2021 – RM 54 ze dne 20. 12. 2021) 

- přesun mezi platy a OON ve výši 5 000 Kč (usnesení č. 1594/2021 – RM 54 ze dne 20. 12. 2021) 

- snížení neinvestičního příspěvku - vratka dotace na Pohádkové město 15 000 Kč (usnesení  

č. 1383/2021 – RM 47 ze dne 28. 6. 2021) 

 

 

Hospodaření s fondy organizace 

Tvorba fondů: rozdělením hospodářského výsledku (366 722,56 Kč) za rok 2020 byl tvořen FO (100.000 

Kč) a RF (266 722,56), RF byl navýšen o odměnu za akci „Odlož mobil v knihovně“ v hodnotě 

10 000,00 Kč, IF byl tvořen odpisy, FKSP odvody z mezd. 

Čerpání fondů:  IF byl čerpán na výměnu osvětlení v knihovně (mimo dospělé oddělení) ve výši  

144 496,00, z RF bylo čerpáno na nový nábytek do chodbičky a kanceláře regionálních funkcí a na 

koberec a výmalbu kanceláře regionálních funkcí. FKSP na příspěvek na stravování a vitamínové 

doplňky pro zaměstnance. FO čerpán nebyl. 

 

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

411 Fond odměn (FO) 57 310,00  100 000,00  0,00  157 310,00  

412 FKSP 14 323,49  43 982,30  49 924,00  8 381,79  

413 Rezervní fond (RF) 61 184,32  266 722,56 235 986,17  91 920,71  

414 Rezervní fond 0,00  10 000,00  0,00  10 000,00  

416 Fond investic (FI) 143 566,00  77 966,00  144 496,00  77 036,00  

  Fondy celkem 276 383,81     344 648,50  

 

KONTROLY 

V roce 2021 proběhly v knihovně a informačním centru tyto kontroly:  

- 8. 2. 2021 veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - Město Lipník nad Bečvou 

- 24. 3. 2021 řídící kontrola personální agendy 

- 22. 6 .2021 veřejnosprávní kontrola dodržení smlouvy o poskytnutí dotace K-11 - Město Lipník nad 

Bečvou 

- 6. 10. 2021 kontrola České obchodní inspekce v TIC – při kontrole byla zjištěna pochybení, byla 

vyměřena pokuta ve výši 500 Kč a navržena opatření k nápravě 
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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:  Ing. Pavlína PAPEŽOVÁ  

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 (do 31. 7. 2021) 

Nataša MAŇÁKOVÁ (od 1. 10. 2021) 

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:  Mgr. Lucie SVOBODNÍKOVÁ  

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 2021 

Zpracovala Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, únor 2022 

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

