Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
Zpráva o činnosti a hospodaření Společenského a kulturního centra Kuřim,
příspěvkové organizace, za rok 2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - výroční zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Kateřina Rovná - ředitelka

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim Bc. Kateřina Rovná předkládá Radě města Kuřimi
Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020.
Náklady, výnosy i zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace se shodují s účetní
závěrkou k 31.12.2020.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové
organizace, se sídlem nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, IČO 07577346 za rok 2020.
Termín plnění: 02.07.2021
Zodpovídá: Bc. Kateřina Rovná - ředitelka

Vytvořeno 21.07.2021 8:54:33
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Kuřimská kultura
v roce 2020
Rok vládních opatření
“Rok 2020 přinesl spoustu nečekaných a neuvěřitelných událostí, které ovlivnily nás všechny.
Přesto všechno jsme se snažili zůstat tu pro naše návštěvníky a najít cestu pro společná setkávání, která by zůstala co možná nejbezpečnější.
Nebylo to jednoduché, protože i my jsme se v novém prostředí učili fungovat. Nová situace
rozvířila naši kreativitu a vznikla spousta zajímavých aktivit, které by bez nutnosti začít dělat
věci jinak, možná ani nevznikly.
Společně jsme tak zažili první autokino v Kuřimi, tradiční vnitřní akce na netradičních venkovních místech, rozšířili jsme on-line služby, knihovna začala vzdělávat ve virtuálním prostředí, streamovali jsme kulturní akce, když bylo třeba pomáhali jsme.
Byl to jiný rok a jsem moc ráda, že jste byli s námi, protože bez VÁS kultura nežije.”
Katka Rovná, ředitelka
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Charakteristika
a poslání organizace
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace
se sídlem nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim
Příspěvková organizace s právní subjektivitou byla zřízena 1. 1. 2019.
IČ: 07577346
Zřizovatel: Město Kuřim, okres Brno-venkov
Ředitelka: Bc. Kateřina Rovná
Hlavním účelem zřízení Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace
(SKCK) je péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj města Kuřimi a jeho obyvatel.
K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává příspěvková organizace tyto činnosti:
a. zajišťuje v plném rozsahu provoz městské knihovny,
b. na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí uzavřené s Moravskou zemskou
knihovnou v Brně a smluv s obcemi regionu Brno-venkov poskytuje odborné knihovnické
služby,
c. organizuje kulturní a společenské akce v kulturním domě,
d. zajišťuje provoz stálých expozic města Kuřimi,
e. provozuje stálé a letní kino,
f. pořádá vzdělávací programy a kurzy,
g. podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže,
h. vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost,
i. zajišťuje propagaci kulturních a společenských akcí, prodej propagačních materiálů,
výlep plakátů na plakátovacích plochách ve městě,
j. uchovává historické paměti města, s důrazem na digitalizaci fotografií, tiskovin a dokumentů, vytváření digitální knihovny,
k. poskytuje referenční a turistické informace,
l. podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních
a duchovních potřeb dětí, mládeže a dospělých.
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Organizační struktura
a personální obsazení
Vedení SKCK, sekretariát
Bc. Kateřina Rovná
Bc. Zuzana Kuderová
Alena Navrátilová

Popis pozice
ředitelka
ekonomka
administrativa, personalistika

Úvazek
1,0
1,0
0,5

Společenské centrum
Eliška Špačková

Popis pozice
kulturní referentka, dramaturgie, pronájmy

Úvazek
1,0

Petra Vrtíková

kulturní referentka, hlavní pokladní, výlep

1,0

Kino City
Filip Navrátil

Popis pozice
vedoucí kina

Úvazek
1,0

Městská knihovna Kuřim
Mgr. Bc. Iveta Pernicová, Dis.
Simona Prokešová
Vendula Prokešová
Jana Rosendorfová
Jana Rybková
Aleš Mařa

Popis pozice
vedoucí knihovny
knihovnice - dětské oddělení
knihovnice - dětské oddělení, digitalizace Memoria
knihovnice - dospělé oddělení, kulturní činnost
knihovnice - dospělé oddělení
správce budov, technik

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5

Regionální oddělení knihovny
Lenka Šefferová
Barbora Sedláková
Jitka Zavřelová
Mgr. Alena Drdulová

Popis pozice
vedoucí regionu, metodička
knihovnice, metodička
knihovnice
knihovnice

Úvazek
1,0
0,5
1,0
DPČ
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Expozice
Alena Szábová
Jaroslav Rejda
Mgr. Sylvia Laurincová

Popis pozice
průvodkyně stálou expozicí
průvodce stálou expozicí
komentované prohlídky štoly

Úvazek
DPP
DPP
DPČ

Klub seniorů
Marta Mikšová
Ondrej Szabó

Popis pozice
brigádnice
brigádník

Úvazek
DPP
DPP

Mateřská dovolená
Brigádníci

Bc. Jana Klosová, Mgr. Eva Jourová

Kateřina Adamcová Kusá, Ivana Brzobohatá, Ondřej Dohnal, Josef Dufek,
Mgr. Jaroslava Eliášová, Martin Helán, Michaela Hrbotická, Jana Jízdná,
Bc. Radek Jízdný, Stanislav Kadlec, Bc. Jana Klosová, Dagmar Kopřivová,
Šárka Kurowská, Bc. Kateřina Novotná, Bc. Blanka Odutová,
Lenka Panáčková, Bohumila Pávková, Mgr. Renata Pilátová, Jaroslav Rejda,
Miloslava Studená
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Kulturní činnost
“Rok 2020 osobně vnímám jako velmi smutný rok pro kulturu. Mnohá opatření a zákazy byly
příčinou neuskutečnění akcí, které jsem s kolegy připravovala a těšila se na ně. Domluvené koncerty i divadla jsem přesouvala, nejdříve na podzim roku 2020 a následně ještě jednou do roku 2021.
I tak hodnotím rok 2020 jako úspěšný, podařilo se nám zrealizovat spoustu zajímavých koncertů,
divadelních představení a dalších kulturních akcí. Pro mě byl bezpochyby nejlepším koncertem Dan
Bárta & Illustratosphere, neuvěřitelná atmosféra kuřimského zámku, skvělá hudba, léto.
Přeji si, aby se situace uklidnila, aby se přesunuté koncerty uskutečnily, aby kultura opět mohla dělat
lidem radost.”
Eliška Špačková, produkční

Kalendář kulturních akcí

Dohromady navštívilo přes 11 000 návštěvníků kulturní a společenské akce, kino, expozici,
štolu a vzdělávací akce. Uskutečnilo se celkem 7 koncertů, 3 divadelní představení a 3 taneční
odpoledne pro naše seniory.
Během roku se uskutečnilo i několik koncertů a jiných akcí, které nespadají do žádného cyklu - SPH, divadelní abonmá, Zámecké kulturní léto. Byl to koncert Bratrů Ebenů s Robertem
Křesťanem a Druhou trávou a Vzpomínkový koncert na Karla Gotta a českou písničku v podání
The People. Obě tyto akce navštívilo celkem 305 osob. Dále Medový den, který navštívilo přes
400 návštěvníků. Stejně tak se uskutečnila 1 cestovatelská přednáška, kterou navštívilo 271
osob. Akce knihovny a kina jsou zmíněny v samostatných kapitolách.
9. ledna
12. ledna
13. ledna
15. ledna
16. ledna
4. února
12. února
19. února
25. února
26. června

Ladislav Zibura – cestopisná přednáška
Bratři Ebenové a Robert Křesťan s Druhou trávou
Tradiční novoroční koncert Spolek přátel hudby
Posezení s písničkou
Bosé nohy v parku – divadelní přednáška
Zájezd – Maďarsko
Komorní duo – Spolek přátel hudby
Posezení s písničkou
Strašlivý stín z Husovic – divadelní představení
Vlasta Redl s kapelou
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24. července
10. září
11. září
16. září
20. září
23. září
24. září
4. října
6. prosince
13. prosince
20. prosince

Baron Prášil – divadelní představení
Jubilejní posezení s písničkou
Dan Bárta & Illustratosphere
Ondřej Havelka a Melody Makers
Medový den
Concentus Moraviae – Katta
Viento Marero DUO – Spolek přátel hudby
The People – Vzpomínkový koncert na Karla Gotta
a českou písničku
Advent v SKCK: Beseda ke knize Kuřim z první
ruky
Advent v SKCK: Pohádka O Budulínkovi
Advent v SKCK: Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

Spolek přátel hudby

Cyklus původně 8 plánovaných koncertů pro sezónu 2019/2020. Do roku 2020 spadaly
4 koncerty vážné hudby, kvůli průběžným opatřením se uskutečnily nakonec pouze 3 koncerty – Moravské klavírní trio a hosté (Novoroční koncert s přípitkem), Komorní Duo (Mariia
Mikhailova a Libor Janeček) a Viento Marero Duo (manželé Mecovi).
Abonentku na celou sezónu si zakoupilo 70 milovníků vážné hudby, koncerty SPH mohli
navštívit také zájemci jednotlivě – celkem koncerty navštívilo 254 návštěvníků.

Divadelní představení

Klasická divadelní sezóna byla bohužel také zasažena opatřeními. Uskutečnila se pouze
2 představení – Bosé nohy v parku (Agentura Harlekýn) a Strašlivý stín z Husovic (Divadelní studio “V”). Celkem navštívilo obě představení 456 osob.
Pro děti z místních mateřských školek se odehrála pohádka O Kačence a Raráškovi. V rámci Zámeckého kulturního léta se pro rodiny s dětmi uskutečnilo představení Baron Prášil.
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Na dětské představení přišlo 335 školáčků a divadelní představení na zámku navštívilo
63 malých i velkých účastníků.

Zámecké kulturní léto

Tradiční letní festival tentokrát poskládaný ze 2 koncertů a divadelního večera. V červnu
se uskutečnil koncert Vlasty Redla s kapelou. V červenci se odehrálo divadelní představení
Baron Prášil a kulturní léto bylo zakončené koncertem Dana Bárty se skupinou Illustratosphere.
Součástí kulturního léta bylo také letní kino. Celkem kulturní léto navštívilo 1272 návštěvníků
– 557 návštěvníků koncertů a divadelního představení a 715 návštěvníků letního kina.

Posezení s písničkou
“Velice vydařená akce byla Jubilejní posezení s písničkou, které jsme vzhledem k situaci přesunuli
z kulturního domu ven do areálu ZŠ Komenského. Přes počáteční rozpaky jsme od seniorů dostali spoustu pozitivních ohlasů na tuto akci, za které z celého srdce děkujeme. Díky těmto kladným
ohlasům jsme se rozhodli, že červnové a zářijové posezení s písničkou v roce 2021 přesuneme opět ven.
A budeme se těšit na naše úžasné seniory.”
Petra Vrtíková, kulturní referentka
Stejně jako byly omezeny koncerty i divadla, omezil se i počet odpoledních tanečků pro
seniory. Z původních 10 posezení se mohla uskutečnit pouze 3. Celkem si přišlo zatančit
a zazpívat 193 seniorů.
Jubilejní posezení pro oslavence jsme uspořádali ve spolupráci s městem Kuřim. Akce byla
určena pro spoluobčany, kteří oslavili kulaté či půlkulaté jubileum. Pozvání přijal pan starosta města Drago Sukalovský, který společně s námi popřál oslavencům.
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Streamovaná kultura

Během covidových pauz jsem začali zkoušet on-line přenosy. Jako první se uskutečnila
on-line beseda nad knížkou Vzpomínání na starou Kuřim. Následovala streamovaná divadelní pohádka o Budulínkovi v podání Divadelního studia „V“ a na vánoční atmosféru velkým
Vánočním koncertem ZUŠ Kuřim, který byl přenášen také živě z kulturního domu.
Založili jsme nově Youtube kanál Společenského a kulturního centra Kuřim, který je dostupný
z https://www.youtube.com/channel/UC5C973TpLwOyEbL8ed2poXg.

Expozice a štola

Stálou expozici o historii města – Kuřim na spojnici cest navštívilo v roce 2020 celkem 136
osob. Vzhledem k minimální školní docházce neproběhly žádné exkurze pro žáky a studenty.
V roce 2020 se zúčastnilo komentovaných prohlídek štoly 243 dospělých osob, 43 dětí a 31
seniorů.

10

Kino City
“Rok 2020 byl negativně poznamenán dvěma lockdowny. Přesto kuřimské kino zaznamenalo během
února nejvyšší měsíční návštěvnost (1061 diváků). Ta od otevření kina v roce 2019 měsíc od měsíce
setrvale rostla a nebýt březnové uzavírky, rok 2020 by po stránce návštěvnosti pravděpodobně překonal rok předcházející.
Myslím si, že filmová premiéra v kině bude pořád úplně jiný druh estetického zážitku a především –
návštěva kina má sociální rozměr, který nelze nahradit. Lidé nepřestanou chodit ven a potkávat se.
Nic na tom nezměnila televize, videokazety, DVD a ani internet.”
Filip Navrátil, vedoucí kina
Celková návštěvnost kina byla 3968 osob, 715 návštěvníků letního kina a 70 návštěvníků
online kina.

Projekty Moje kino LIVE a #Vasekino

Březen se sice ještě nesl ve znamení nejistoty a vracení vstupného za zrušená představení, ale
již během měsíce dubna a května se nám podařilo rozjet online promítání. Zúčastnili jsme se
dvou online projektů #Vasekino a Moje kino LIVE. Nebylo ale rozhodně samozřejmostí, aby se
projektů účastnila všechna kina, natož ta malá. My jsme tak chtěli alespoň částečně divákům
vynahradit chybějící kulturní vyžití. Během jara jsme navíc nabídli řadu speciálních živých
přenosů, jako například: Zrcadlení tmy a povídání s J. Duškem, Dan Přibáň: Deset let v trabantu,
Na pionýru s Markem Slobodníkem nebo Tomáš Šebek: Mise Česko – 3 týdny s koronavirem.

Kinokavárna

Už během měsíce června bylo opět možné kino otevřít. Nejprve s povinnými rouškami uvnitř
a omezenou kapacitou. Zařadili jsme do programu nový cyklus Kinokavárna, což jsou projekce ve Velkém sále kulturního domu se stolovou úpravou. K promítání je tím pádem možné
přiobjednat si něco dobrého k jídlu nebo pití. Původní myšlenkou bylo zatraktivnit divákům
návštěvu kina a povzbudit je k návratu po lockdownu, kinokavárna se ale setkala s úspěchem
a stala se z ní pravidelná součást programu kina.

11

Filmový klub

Dalším novým programovým cyklem je nyní oficiální registrovaný Filmový klub Kuřim
(AČFK, z. s.). Jsou pro něj vyhrazeny obvykle dva hrací večery v měsíci, s krátkým lektorským
úvodem před filmem. Poměrně rychle si našel stálou diváckou základnu a pravidelně se filmových projekcí účastnilo kolem 15 diváků, což je na poměry filmových klubů slušné.

Letní kino

Jelikož nebylo dlouho jasné, jak budou filmové projekce po rozvolnění vypadat, uvažovali jsme o rozšíření hracích dnů letního kina. K tradičním čtrnácti dnům na Zámku přibylo
dalších čtrnáct na hřišti ZŠ Komenského. I přes pomalý návrat diváků do kin, se to ukázalo
jako dobrý tah. Pro letní kino jsme využili silný dataprojektor, který byl původně zamýšlen
pro Velký sál kulturního domu, přikoupili k němu velké nafukovací plátno a sehnali vyřazené školní židličky s opěradlem místo laviček z dřívějších let. Další novinkou bylo pořízení
plážových lehátek. Letního kina se zúčastnilo 715 diváků.

Divadelní projekt Naživo

Dalším novinkou bylo pět přímých divadelních přenosů na plátno kina. Jednalo se o divadelní představení Cirk La Putyka: Kaleidoscope, Losers Cirque Company: Vzduchem, Amerikánka,
Vosto5: Pérák a Divadlo Na Zábradlí: Tajný agent.
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Školní projekce

Jedním z priorit kina je soustředit se na nabídku filmových projekcí pro školy a školy
a umožnit jim výběr z co nejširší programové nabídky. Ať už jako doplněk na míru k výuce nebo
oddechovou aktivitu. Z plánovaného programu se nám podařilo uskutečnit například projekci výpravného animovaného příběhu Mirai, dívka z budoucnosti.

Autokino

V říjnu bylo opět nutné kino uzavřít. Jako náhradu jsme zorganizovali před Sportovní halou
Kuřim autokino, které se setkalo s velkým úspěchem. Využili jsme k tomu vlastní dataprojektor a pronajatý audio systém Silent Disco. Promítali jsme film Šarlatán a plánovaná kapacita
byla zcela zaplněna. Další projekce jsme museli zrušit kvůli zpřísňujícím se opatřením vlády
i přes intenzivní snahy o povolení autokina krajskou hygienou.

Podzimní on-line kino

Opět jsme se zapojili do projektu Moje kino LIVE, kde jsme uvedli řadu filmů, například polský
filmový hit Corpus Christi (s úspěchem předtím uvedený ve Filmové klubu) nebo nový film
Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Program byl doplněn dalšími akcemi jako Terapie sdílením
Online, Mlsné medvědí příběhy + animační dílna, PechaKucha Night Prague Vol. 71 nebo filmovou
přehlídkou Lux Film Days.
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Filmový kvíz a kino-merch

V měsíci listopadu proběhl online filmový kvíz, kterého se zúčastnilo téměř padesát filmových
fanoušků. Hlavními cenami byli volné vstupenky do kina, filmové plakáty, a především plátěné
tašky přes rameno s filmový potiskem a logem kina, které jsme navrhli pro účely propagace.
Na konci roku proběhla instalace plátna pro zadní projekci do Velkého sálu, které tam chybělo. Využitelné bude jak pro projekce Kinokavárny, ale také pro akce typu Sportovec roku
nebo Kukuč. Během roku také proběhly drobné úpravy přímo v kinosále. Bílé plochy byly
vymalovány na více vyhovující světlo pohlcující černou. Byl přidán boční výkryt pohlcující
parazitní světlo nouzového osvětlení a maskovací samet, který lépe kryje výplet, kterým je
plátno vypnuté v rámu tak, abychom mohli využít maximální plochu plátna pro obraz.
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Městská knihovna Kuřim
“Není pochyb o tom, že knihovny jsou pro mnoho z nás něčím, bez čeho si nedovedeme představit žít.
Nikde jinde si totiž knihu nepůjčíte – a to je právě ono základní poslání knihoven. V roce 2020 se ale
i knihovny musely podrobit těžké zkoušce. Uzavření knihoven se nakonec protáhlo na několik měsíců.
Práce bylo dost, ale chyběli jste nám vy! Stále jsme hledali způsoby, jak k vám knihy dostat a jak
s vámi zůstat v kontaktu – pořídili jsme biblioschránku, uvedli do provozu knihobudku, začali se více
pohybovat v online prostředí a nabízeli vám různé kulturní a vzdělávací pořady. Když přišla možnost
tzv. okénkového výdeje, neváhali jsme. A vy? Opět jste dokázali, že vám knihovna také chybí – žádali
jste o připravení knih, pro které jste si pak nadšeně chodili. Ze srdce děkujeme!”
Iveta Pernicová, vedoucí knihovny

Čtenáři a knihovní fond

Za kalendářní rok 2020 eviduje Městská knihovna Kuřim celkem 1 499 registrovaných
čtenářů, z toho je 566 mladších 15 let. Celkový počet návštěv těchto čtenářů v knihovně byl
20 307.
Při nákupu knihovního fondu jsme pracovali s rozpočtem 410 682,51 Kč, z čehož bylo vyčleněno 31 566,48 Kč na nákup a předplatné periodik i denního tisku. Celkový počet přírůstků
knihovních jednotek byl 1 751 a úbytky činily 2 122 titulů.

Výpůjčky

Celkový počet výpůjček byl ve sledovaném roce 48 474, z toho bylo 14 849 prolongací. Počet
výpůjček periodik byl 4 587, počet výpůjček knih 42 770 a ostatních knihovních jednotek
(CD, deskové hry, Albi tužky) bylo vypůjčeno 1 117. Pokud se jedná pouze o výpůjčky knih bylo
v oddělení pro dospělé čtenáře celkem 30 671 výpůjček a v oddělení pro děti a mládež 12 099
výpůjček. Celkem bylo vyřízeno 754 rezervací.
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Mezi nejčastěji žádaná periodika patří týdeník Reflex (330 výpůjček), Téma (322 výpůjček),
Rytmus života (191x) a u dětí vede časopis Simpsonovi (188 výpůjček). Z dokumentů jsou to
potom v oddělení pro dospělé čtenáře:
•
•
•
•
•
•
•

Mornštajnová, Alena - Tiché roky (26x)
Hartl, Patrik - Okamžiky štěstí (23x)
Mornštajnová, Alena - Hana (22x)
U dětí obsadily první příčky knihy:
Kinney, Jeff - Deník malého poseroutky 8 (19x)
Kocová, Tereza - Atlas světa, interaktivní mluvící kniha (16x)
Kinney, Jeff - Deník malého poseroutky 3 (14x)

Městská knihovna Kuřim aktivně využívá i nabízí tzv. meziknihovní výpůjční službu. Za rok
2020 jsme obdrželi celkem 410 požadavků z jiných knihoven, z toho bylo kladně vyřízených
405. Naopak do jiných knihoven jsme zaslali celkem 11 požadavků, kladně vyřízené byly
všechny.

Kulturně vzdělávací činnost

Doplňkovou činností knihovny je také pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž počet
v roce 2020 výrazně ovlivnila koronavirová pandemie. Celkový počet uskutečněných kulturních akcí, které pořádala MěK Kuřim, byl 41 pořadů.
Mezi úspěšné projekty mimo jiné patří např. Virtuální univerzita 3. věku, Trénování paměti. Velmi oblíbené jsou ale i jiné akce (Kreativní babinec nebo takzvané cestopisky). Městská
knihovna Kuřim nabízí besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ, které poutavou formou zpestřují školní
výuku. Pořady se dají přizpůsobit potřebám konkrétních tříd. Celkový počet návštěvníků
všech akcí byl 770.
Knihovna nabízí také možnost bezplatného využití počítačů s internetovým připojením, čehož v roce 2020 využilo celkem 54 čtenářů při 185 návštěvách.

Novinky

Pro zvýšení komfortu čtenářů jsme pořídili tzv. biblioschránku, která nezávisle na provozní
době knihovny umožňuje vracení kníh 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rovněž se podařilo “zprovoznění” knihobudky, kterou mohou využívat nejen registrovaní čtenáři knihovny
a která funguje na principu “půjč si knihu, zase ji vrať nebo přines jinou”.
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Nucené uzavření knihovny z hygienických a bezpečnostních důvodů jsme využili nejen pro
rozsáhlou údržbu knihovního fondu (opravy knih, čištění, přeznačování, přebalování, aktualizace knihovního fondu), ale také pro údržbu a zkrášlení vnitřních a venkovních prostorů knihovny. Mezi významné akce můžeme zařadit:
•
•
•
•

vyčištění koberců pomocí tzv. mokrého vysávání,
výmalbu Klubu Kotelna,
mytí fasády knihovny a přilehlého Klubu Kotelna,
drobné opravy a revize.

17

Regionální oddělení
Městské knihovny Kuřim
“A co vlastně děláte v knihovně, když se nepůjčuje?” To je častá otázka, kterou dostáváme. Samotné
půjčování, to už je jen taková třešnička na dortu knihovnické práce. Knížky se musí pečlivě vybrat,
koupit, zatřídit, obalit a zkatalogizovat. Je potřeba fond knihovny udržovat, vyřazovat nepůjčované
knížky, opravovat rozbité, jednou za čas udělat inventuru knih.
Stejně tak je potřeba udržovat počítačovou databázi knih, aby čtenáři knihy mohli v katalogu snadno vyhledat. Také besedy a přednášky musí někdo připravit, nachystat materiály, případně domluvit
externí lektory a vytisknout plakáty.
K náplni práce knihovníka patří také správa webových stránek a Facebooku knihovny. Také je třeba dbát na to, aby byly aktuální legislativní dokumenty knihovny. A do toho zodpovídáme dotazy,
sledujeme dění v oboru a vzděláváme se, publikujeme v knihovnických časopisech a v místním tisku…
A to jsou přesně ty činnosti, kterým jsme se s knihovníky napříč knihovnami v regionu věnovali ve
zvýšené míře - ono s těmi zavřenými knihovnami bylo z pohledu metodika víc práce než když jsou v
běžném provozu.”
Lenka Šefferová, vedoucí regionálního oddělení
Městská knihovna Kuřim je knihovnou pověřenou poskytováním odborných knihovnických
služeb pro knihovny v regionu Brno-venkov. Tato funkce je také nazývána regionální funkce
knihovny (dále RF). Kuřimská knihovna má v metodické působnosti 145 knihoven. Činnost
regionálního oddělení je financována Jihomoravským krajem.
Knihovnám byly poskytovány následující služby:

Zpracování statistiky knihoven

Knihovnám byl na počátku roku odeslány formuláře statistiky, údaje pak byly následně kontrolovány a sumarizovány. Činnost knihoven a jejich statistické výsledky za rok 2019 byla
zpracována do brožury Knihovny regionu Brno-venkov 2019, která je dostupná z webové
stránky www.mkkurim.cz - v sekci Pro knihovny.
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Metodická činnost oddělení RF

Bylo obslouženo 84 knihoven, proběhlo 106 konzultací, 63 metodických návštěv.
Výkon RF 2020 byl ovlivněn opakovaným omezením provozu knihoven (uzavření knihoven
březen-duben, říjen-listopad, prosinec omezení provozu) v souvislosti s pandemií koronaviru. V těchto obdobích byly omezeny cesty za účelem metodických návštěv knihoven
a provádění revizí knihovního fondu. Odborné konzultace s knihovníky probíhaly telefonicky, e-mailem, případně prostřednictvím on-line hovoru. Pracovnice se věnovaly činnostem
nevyžadující kontakt - opravám záznamů v katalogu, aktualizaci legislativních dokumentů
knihoven, tvorbě či administraci webových stránek knihoven a opravám knihovního fondu.

Revize a aktualizace knihovních fondů v obsluhovaných knihovnách

Revidováno bylo 16 knihoven, celkem bylo zrevidováno 91459 svazků. V šesti dalších
knihovnách proběhla rozsáhlá aktualizace knihovního fondu. V roce 2020 provedena také
revize výměnného fondu (46315 svazků). Pracovnicím RF tak při aktualizacích a revizích
prošlo rukama bezmála 170 tisíc svazků knih.

Porady a vzdělávání

V roce 2020 proběhy pouze 4 porady knihovníků. Porady obecních knihoven v jarních termínech byly z důvodu pandemie koronaviru přesunuty na II. pololetí 2020 a koncipovány
jako konzultační dny. Po opětovném zpřísnění opatření byly následně zrušeny. Nekonala se
výjezdní porada, zrušeno bylo také plánované setkání knihovníků a MAS v Tišnově.
V době uzavření knihoven a zákazu výjezdů absolvovali knihovníci v rámci profesního
vzdělávání on-line kurzy.

Výměnné fondy, cirkulace VF

Stav fondu VF k 31.12.2020 byl 50472 svazků. Roční přírůstek byl 3249 svazků knih, z toho:
3068 sv. bylo zakoupeno z dotace RF na rok 2020 v ceně 631433,28 Kč.
Darem z MZK bylo získáno 56 sv., z Projektu Cizojazyčná literatura 70 sv., 49 svazků byly bonusy od distributorů knih a 6 sv. náhrady čtenářů za ztrátu knihy.
Vyřazeno bylo 2702 svazků. Neopotřebované vyřazené knihy byly nabídnuty knihovnám do
jejich stálých fondů. Nabídka probíhala formou průběžně aktualizovaného seznamu knih,
který je knihovnám přístupný na webu MK Kuřim v sekci pro knihovníky.
Cirkulaci výměnných fondů zajišťují v rámci RF pracovníci spádových knihoven, se kterými
byly uzavřeny dohody o provedené práci. V roce 2020 bylo soubory výměnného fondu obslouženo 101 knihoven, distribuováno bylo 252 souborů s celkem 20 533 svazky.
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Nákup a zpracování KF z prostředků obcí

Službu zprostředkování nákupu využilo 31 knihoven, pro tyto knihovny bylo nakoupeno
a zpracováno 1 943 svazků knih.
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Hospodaření příspěvkové
organizace
V roce 2020 byl celkový hospodářský výsledek příspěvkové organizace 2 723 877,60 Kč.
Celkové náklady organizace byly plně pokryty výnosy a výše zisku byla ovlivněna především
uzavřením jednotlivých provozů po část roku z důvodu koronavirové pandemie a s tím souvisejícím rušením velkého počtu plánovaných akcí. Tím vznikly také úspory na personálních
a provozních nákladech.
Celkové výnosy organizace z hlavní činnosti činily 20 928 144,64 Kč a pocházely z následujících zdrojů. Město Kuřim, zřizovatel příspěvkové organizace, poskytlo v roce 2019 provozní
příspěvek ve výši 16 730 000 Kč. Dále byla čerpána dotace JMK k výkonu regionálních funkcí
v regionu Brno – venkov ve výši 2 563 400,- Kč. Vlastní výnosy činily celkem 1 634 744,64
Kč.
Celkové náklady příspěvkové organizace v rámci hlavní činnosti byly v roce 2020
18 383 776,04 Kč. Z toho provozní náklady činily 9 982 517,59 Kč a mzdové náklady
8 363 871,6 Kč.
V rámci vedlejší činnosti (pronájem, výlep, prodej zboží v pokladně Společenského a kulturního centra Kuřim) byly celkové náklady 37 386,85,- Kč a celkové výnosy 179 509,- Kč.

Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny v roce 2020
Pronájem prostor Společenského a kulturního centra Kuřim – poskytování prostor SKC Kuřim
ke konání kulturních, společenských, zájmových i soukromých akcí. K pronájmu jsou využívány prostory v Klubu Kotelna a Kulturním domě (modrý salonek, velký sál, obřadní síň).
Výlep plakátů – zprostředkování výlepu plakátů na patnácti městských výlepových plochách.
Maloobchod – prodej drobného zboží na pokladně SKC Kuřim (turistické vizitky, měsíčník
Zlobice).
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Hlavní činnost
Účet
501.001
501.001
501.002
501.003
501.005
501.009
501.010
CELKEM
502.001
502.002
502.003
502.004
502.005
504.001
CELKEM
511.001
CELKEM
512.001
CELKEM
513.099
CELKEM
518.001
518.002
518.003
518.005
518.006
518.007
518.008
518.009
518.010
518.011
518.012
518.013
518.015
518.099
CELKEM
521.001
521.004
CELKEM
524.001
524.002
524.004
CELKEM
525.001
CELKEM
527.001
527.002
527.099
CELKEM
531.000
CELKEM
538.099
CELKEM
549.002
549.003
CELKEM
551.001
558.001
CELKEM
CELKEM NÁKLADY

Název
Knihy, časopisy, CD - KN
Knihy, časopisy, CD - Region
Materiál
PHM
DDHM
Čistící prostředky
Občerstvení

Náklady
410 682,51 Kč611 711,25 Kč320 521,24 Kč
10 229,00 Kč
40 597,68 Kč
52 605,88 Kč
34 322,04 Kč
1 480 669,60 Kč
Voda
25 679,00 Kč
Elektřina
10 564,00 Kč
Plyn
95 775,00 Kč
El.energie
239 280,48 Kč
Teplo/chlad
149 466,00 Kč
Zboží
1 033,81 Kč
521 798,29 Kč
Opravy a udržování
24 834,06 Kč
24 834,06 Kč
Cestovné do limitu
16 320,00 Kč
16 320,00 Kč
Náklady na reprezentaci
19 094,90 Kč
19 094,90 Kč
Autorské poplatky
81 501,47 Kč
Poštovní služby
20 300,68 Kč
Služby telekomunikační + internet
76 146,94 Kč
Pojištění
52 396,00 Kč
Nájemné
3 247 450,00 Kč
Konzultace + reklama
388 733,39 Kč
Školení a vzdělávaní
91 936,45 Kč
Služby IT
107 564,83 Kč
Ostatní služby
1 380 174,02 Kč
Kulturní akce
1 472 353,16 Kč
Programy, Licence
13 694,78 Kč
Bankovní poplatky
13 233,14 Kč
Revize
90 965,18 Kč
Ostatní služby nedaňové
9 292,33 Kč
7 045 742,37 Kč
Mzdové náklady
6 181 805,00 Kč
Nemocenská
16 236,00 Kč
6 198 041,00 Kč
Zákonné zdravotní pojištění
504 558,00 Kč
Zákonné sociální pojištění
1 390 382,00 Kč
Nemocenské dávky
18 844,00 Kč
1 913 784,00 Kč
21 473,00 Kč
Kooperativa - zákonné pojištění
21 473,00 Kč
Stravenky
118 440,00 Kč
Odvod FKSP
103 453,40 Kč
Zákonné sociální náklady
8 680,20 Kč
230 573,60 Kč
Daň silniční
30,00 Kč
30,00 Kč
Poplatky
454,00 Kč
454,00 Kč
Ostatní náklady
-1 947,59 Kč
Členské příspěvky
4 550,00 Kč
2 602,41 Kč
Odpis DHM
670 722,00 Kč
Odpis DDHM
200 249,96 Kč
870 971,96 Kč
18 346 389,19 Kč

Účet
601.001
CELKEM
602.001
602.004
602.005
CELKEM
648.000
CELKEM
662.001
662.002
CELKEM
672.001
672.002
672.003
CELKEM
CELKEM VÝNOSY
Hospodářský výsledek

Název
Prodej zboží

Výnosy
59 056,01 Kč
59 056,01 Kč
Výnosy - služby
166 266,91 Kč
Tržba vstupné
1 291 734,00 Kč
Náhrada mzdy
357,04 Kč
1 458 357,95 Kč
Čerpání fondů
87 201,07 Kč
87 201,07 Kč
Úroky
907,06 Kč
Úroky FKSP
65,79 Kč
972,85 Kč
Dotace MK
16 730 000,00 Kč
Dotace JMK
2 563 400,00 Kč
Dotace Vl. zdroje - MK
29 156,76 Kč
19 322 556,76 Kč
20 928 144,64 Kč
2 581 755,45 Kč
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Vedlejší činnost
Účet
Název
Náklady
501.002
Spotřební a režijní materiál
7 064,00 Kč
504.001
Zboží
3 682,85 Kč
521.001
Mzdové náklady
26 640,00 Kč
CELKEM
37 386,85 Kč
NÁKLADY CELKEM
37 386,85 Kč

Účet
601.002
601.003
602.002
602.003
CELKEM
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek

Název
Výnosy
Tržba Turistické vizitky 5 064,00 Kč
Tržba Zlobice
1 075,00 Kč
Tržba za výlepy
30 703,00 Kč
Pronájem
142 667,00 Kč
179 509,00 Kč
179 509,00 Kč
142 122,15 Kč
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