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1. Personální změny 

Statutární osoba 

Dne 1. 4. 2016 do funkce ředitelky Městské knihovny Mariánské Lázně nově nastoupila 
Ing. Kristína Trollerová (po odchodu bývalé ředitelky Mgr. Aleny Samkové do starobního 
důchodu). Situace to nebyla lehká, protože k osobnímu předání ředitelské funkce nedošlo 
z důvodu nemožnosti navázat kontakt na předchozí statutární osobu. Nicméně během roku 
2016 se nová ředitelka zorientovala v ekonomické situaci i postupech organizace a bez 
větších problémů organizace navázala plynule na svůj dosavadní provoz. 

Zaměstnanci 

V listopadu 2016 došlo k menší krizové situaci v personální oblasti, kdy současně byly 
práce neschopné dvě zaměstnankyně, a bylo proto nutné dočasně, do konce roku 2016, 
zkrátit provozní dobu knihovny pro veřejnost. Nečekaně (ze zdravotních důvodů) pracovní 
poměr ukončila zaměstnankyně dospělého oddělení (již v důchodovém věku) k 30. 11. 
2016. Další odchod zaměstnankyně (také v důchodovém věku) dětského oddělení byl již 
plánován k 31. 12. 2016. Z těchto důvodů na podzim probíhalo výběrové řízení na 2 pozice 
knihovnice, a to do dospělého oddělení a do studovny. Výběr byl ukončen. První nový 
nástup byl do studovny přijat k 15. 11. 2016 a druhý nový nástup byl přijat do dospělého 
oddělení k 1. 12. 2016. Nové pracovní smlouvy byly uzavřeny na 6-hodinový pracovní 
úvazek. Na závěr roku tedy probíhalo zaškolení nových nástupů, tak aby od nového roku 
mohly fungovat v provozu samostatně, což se povedlo. 

Na pomoc v administrativní činnosti byla přijata od června 2016 brigádnice na dohodu o 
provedení práce. Do budoucna ředitelka uvažuje o větším úvazku v této oblasti (s ohledem 
na administrativní zátěž) s tím, že administrativní práce by vykonávala jedna z knihovnic 
na pracovní smlouvu popř. další zaměstnanec na čtvrtinový úvazek. 

2.  Dokumentové změny 

Byla provedena revize smluvních závazků a dodavatelských vztahů, v rámci kterých 
byla aktualizována smlouva s dodavatelem tepelné energie VEOLIA Mariánské Lázně 
s.r.o., dále byla podepsána nová smlouva na pravidelný IT servis se společností LK 
Hardware, s.r.o. na základě výběru ředitelky z několika IT firem v okolí, které poskytly 
návrh servisní smlouvy pro knihovnu, a byli také prověřeni v praxi. Byl sepsán dodatek na 
zvýšení rychlosti internetu se společností TANET.  

Od 1. 1. 2017 je účinná smlouva s novým dodavatelem elektřiny (vítězem v rámci 
centrálního nákupu v Karlovarském kraji) AMPER Market, a.s.. 

Na podzim se začalo vyjednávat o nové zřizovací listině knihovny (stávající byla již 14 let 
stará), která byla na prosincovém zastupitelstvu MÚ ML odsouhlasena s účinností od 1. 1. 
2017. Zásadní změnou je, že veškerá vzdělávací činnost (i pro dospělé) spadá do hlavní 
činnosti MK ML, už se nerozděluje na vzdělávání pro školy a dospělé, a tedy na hlavní a 
doplňkovou činnost. Dále byla nově široce vymezena (nikoliv taxativně stanovena) 
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doplňková činnost, což je pro knihovnu perspektivní záležitost do budoucna. Doplňková 
činnost se řídí živnostenským zákonem a spadá pod ní také pronájem nebytových prostor, 
jak tomu bylo i doposud. 

3. Příprava a realizace vzdělávacích a kulturních aktivit 

Dětské akce 

Ve vzdělávací činnosti se pokračovalo jako doposud, tj. dětské oddělení pravidelně 
pořádalo literární programy pro MŠ a ZŠ. Kromě těchto programů jsme každoročně 
zapojeni do akce Noc s Andersenem a soutěže Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. 
Pravidelným rituálem je i pasování prvňáčků na čtenáře na konci školního roku. Pro 
veřejnost se pravidelně jednou měsíčně od října do května organizuje Dětská čítárnička – 
pokaždé na jiné téma. Koncem roku jsme sjednotily dětské čítárničky pro předškoláky 
s těmi pro prvňáky a druháky ZŠ, a to z důvodu efektivnosti. Častokrát byla velmi nízká 
účast na oddělených čítárničkách, po spojení čítárniček se účast evidentně zvedla. 

Celkem se dětských vzdělávacích akcí v roce 2016 zúčastnilo 1332 dětí a 79 dospělých 
jako doprovod. 

Akce pro dospělé 

Navázali jsme na dlouholetou tradici konání pravidelných cestovatelských přednášek 
Ing. Petra Bořila (9 x ročně), které jsou plné nádherných autentických fotografií (cca 600 
fotek je promítnuto na jedné přednášce). 

Nabídku vzdělávacích akcí jsme tento rok obohatili ještě o: 

 Pravidelnou (měsíční) debatní skupinu Máme jiné dítě – pro rodiče a příbuzné 
hyperaktivních, autistických dětí či dětí s jinou poruchou 

 Přednášku Českoslovenští letci RAF k příležitosti ukončení 2. světové války 

 Módní studio pro ženy s profesionální stylistkou 

 Kurz Senioři píší wikipedii ve spolupráci s MÚ a wikipedisty 

 Autogramiádu Emila Hrušky k jeho knížce: Nacisté a české poklady 

 Hudební pořad - Kaleidoskop J. Rejžka – proslulého hudebního kritika  

 Přednášku České pohanství 

Celkem se vzdělávacích akcí v roce 2016 zúčastnilo přibližně 464 dospělých popř. 
adolescentů. 
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4. Pravidelné festivaly 

 spoluúčast na literárním festivalu Goethův podzim, kterého hlavním pořadatelem 
je Městské muzeum Mariánské Lázně – 104 dětí navštívilo 4 autorská čtení a 44 
dospělých 2 autorská čtení v knihovně. Pořádá se 1 x ročně. 

 Nově se v knihovně pořádal ezoterický festival Cesty ke zdraví 12. listopadu 
2016, který navštívilo 44 žen. 10 přednášek či workshopů celkem běží paralelně od 
rána do večera v prostorách knihovny. Další ročník se koná 25. 2. 2017. Pořádá se 
2x ročně – v únoru a v listopadu. 

5. Výstavy a soutěže 

Během roku 2016 bylo v prostorách u studovny zrealizováno 7 výstav: Osa avantgardní 
Prahy, krajky dětí, keramika a sádra ze ZUŠ, výstava návrhů log MK ML, obrazy místní 
malířky Marie Vítkové, obrázky Karla IV – ZŠ Úšovice + německá partnerská škola, 
obrázky místního kreslíře Jindřicha Mottla. 

Byla vyhlášena 1 soutěž: o logo MK ML a jedné soutěže se knihovna zúčastnila s dětmi 
z místních ZŠ – Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. 

6. Dotace 

MK ML požádala v dotačním titulu Česká knihovna 2016 a byla úspěšná, tudíž odebíráme 
nové knihy z Moravské zemské knihovny v min. hodnotě  6296 Kč za rok 2016. 

V prosinci 2016 MK ML podala 2 projektové záměry v dotačním titulu VISK3 2017 
(Veřejné informační služby knihoven): 

1. záměr – Snadnější a přehlednější zpřístupnění on-line katalogu a webu knihovny 

Knihovna chce inovativním a moderním způsobem zpřístupnit vyhledávání v on-line 
katalogu a také na webových stránkách knihovny, a to pořízením informačního dotykového 
panelu. Vyhledávání tak bude rychlejší, přehlednější a pohodlnější.  

Požadovaná dotace: 55.000 Kč, celkové náklady: 80.791 Kč 

2. záměr - Podpora vzdělávacích akcí knihovny technologickým vybavením 

Cílem projektu je zlepšit podmínky knihovny jako centra celoživotního vzdělávání pro 
veřejnost, a to pořízením výkonného dataprojektoru a notebooku se SW pro kvalitní 
promítání v rámci pravidelných vzdělávacích akcí. 

Požadovaná dotace: 19.000 Kč, celkové náklady: 28.761 Kč 

Přidělení dotací VISK 3 bude zveřejněno na jaře 2017. 
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7. Realizované opravy malého rozsahu v rámci provozního příspěvku 

Mimo pravidelné údržby a oprav elektro, vodoinstalací, PC a výměníkové stanice, bylo 
opraveno balkónové zábradlí na balkóně vedle přednáškové místnosti s nádherným 
výhledem do parku, bylo vymalováno v přednáškové místnosti a v ředitelně, byla 
opravena podlaha v ředitelně a kobercové bordury v přednáškové místnosti a nakonec se 
provedla i oprava střechy. Také byla provedena z větší části plánovaná IT kabeláž pro vyšší 
bezpečnost IT provozu a větší rychlost internetového připojení. 

V roce 2016 bylo jednáno s odborem dotací a investic MÚ a byla předběžně domluvena  
sanace 2. suterénu pro rok 2017, který je nadmíru vlhký a v důsledku toho padá omítka jak ze 
stropu, tak i z okolních zdí. V 2. suterénu je umístěna výměníková stanice, která musí být 
pravidelně kontrolována a udržována. 

8. Propagace knihovny 

V létě 2016 byla vyhlášena soutěž o logo MK ML, byl vybrán vítězný návrh, který byl 
zprofesionalizován tak, aby logo bylo široce použitelné. Logo má jak barevnou, tak 
černobílou variantu. V budoucnu se budeme snažit logo zviditelnit prostřednictvím propagace 
knihovny a jejích akcí či služeb. 

 

 

 

 

Aktivity a činnost knihovny jsou propagovány elektronicky: na webových stránkách 
www.knihovnaml.cz, na FB knihovny a také prostřednictvím Kalendáře akcí KIS. Webové 
stránky hodláme v budoucnu vylepšit jak z estetického pohledu, tak i obsahového a také 
z hlediska jejich struktury. Cílem je větší přehlednost a transparentnost. Dále probíhá také 
emailing pro všechny klienty knihovny, kteří si přejí být informování emailem o blížících se 
akcích. 

Klasickou a neméně účinnou propagací je propagace na našich nástěnkách jak uvnitř, tak i 
zvenčí budovy a prostřednictvím letáčků, které jsou klientům k dispozici. Každý měsíc 
knihovna připravuje svůj letákový program během školního roku. Knihovna pravidelně 
využívá i místní tisk: Zpravodaj ML a ML noviny. 

V oblasti propagace kromě škol a školek dále spolupracujeme s MÚ, KIS Mariánské Lázně 
s.r.o., Speciálním pedagogickým centrem, Domovem pro seniory, CupVitalem, s.r.o. a také 
s Biovegetkou s.r.o., zde všude informujeme o našich relevantních akcích. Příležitostně 
využíváme k propagaci i hotely a jiné podnikatelské subjekty v Mariánských Lázních. 
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9. Novinky v provozu 

V létě byl do studovny umístěn tzv. špuntomat. Ze špuntomatu je možné si zakoupit za 20 
Kč designové špunty do uší  pro citlivější klienty na hluk a šum z okolí.  

V polovině října byl do přízemí knihovny umístěn kávomat s dobrou zrnkovou kávou a 
čokoládou za velmi příznivé ceny od 10 do 14 Kč. Fungování kávomatu zvyšuje komfort 
klientů knihovny, kteří si kávu mohou vychutnat v křesílkách na chodbách popř. ve studovně 
při četbě novin či jiné literatury. 

10. Spolupráce s ostatními knihovnami a dalšími organizacemi 

Ředitelka MK ML se pravidelně setkává 2 x ročně s knihovnicemi z Karlovarského kraje 
(tzv. profi setkání), kde si navzájem vyměňujeme zkušenosti z našich knihoven a jsme 
informováni o změnách a novinkách v oblasti knihovnictví popř. možných dotačních titulech. 

MK ML navázala spolupráci s REVISem (Regionálním vzdělávacím střediskem v Tachově) a 
v rámci této spolupráce připravujeme kurz anglického jazyka pro začátečníky na jaře 2017. 
Pomáháme si také navzájem s propagací našich akcí. 

Samozřejmostí je spolupráce s místními školami a školkami, dále s Městským muzeem 
zejména na festivalu Goethův podzim. 

11. Doplňování knihovního fondu a další statistika – k 31. 12. 2016 

Registrovaní uživatelé 2.480 osob 

Návštěvníci půjčoven a studovny – počet návštěv 38.468 osob 

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 1.875 osob z toho 1.332 dětí 

Počet kulturních a vzdělávacích akcí celkem 118 

Přírůstky knihovního fondu  1.513 kusů 

Celkový stav knihovního fondu 69.386 svazků 

Výpůjčky celkem 105.943 

Počet zaměstnanců – pracovní smlouva 7 

         

12. Hospodaření organizace 

Městská knihovna ML v roce 2016 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, a to ve 
výši 59.327 Kč, z toho HV hlavní činnosti představoval 9.387,29 Kč a HV hospodářské 
(doplňkové) činnosti byl na úrovni 49.939,9 Kč. Doplňková činnost knihovny představuje 
zejména: 



Výroční zpráva za rok 2016 Městská knihovna Mariánské Lázně 
 

Stránka 8 z 8 
 

 reprografické služby (kopírování a tisk), kde se dosáhlo HV cca 26 tis. Kč, 

 poskytování internetu pro osoby, které nejsou registrovány jako čtenáři naší knihovny 
(HV cca 7 tis. Kč), 

 výnosy z pronájmu pro Hudební školu pana Alexandra Smutného a další příležitostní 
pronájmy (HV cca 9 tis. Kč). 

Provozní příspěvek na rok 2016 byl ve výši 3.360.000 Kč, jednou bylo požádáno o zvýšení 
příspěvku o 186.950 Kč z důvodu novelizace (zvýšení) stupnice platových tarifů, kterému 
bylo vyhověno. Do drobných oprav bylo investováno 168.578,61 Kč, čímž byl vyčerpán 
příspěvek na opravy ve výši 140 tis. Kč. Z rezervního fondu z důvodu prominuté daně bylo 
čerpáno 9880 Kč na nákup knih do knihovního fondu. 

V roce 2016 byl na dvakrát vyřazen nefunkční, nekompatibilní a morálně zastaralý majetek 
v hodnotě cca 580 tis. Kč. Likvidace nepoužitelného majetku bude pokračovat také v roce 
2017. 

Byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě cca 74 tis. Kč, a to zejména v IT oblasti 
(obnova 3 PC, UPS, zálohovací zařízení k serveru aj.). Bylo také vyřízeno pojistné plnění za 
bleskem zničený PC. Konečný stav majetku k 31. 12. 2016 je 2.945 0,32,90 Kč. 

Kladný HV je znakem stability hospodaření organizace, budou z něj doplněny fondy: rezervní 
fond a fond odměn. 

13. Závěr 

Velké změny, kterými knihovna prošla v roce 2016, se podařily úspěšně. Byla stabilizována 
situace v personální oblasti. Vzrostla aktivita v pořádání počtu vzdělávacích a kulturních 
aktivit. Díky novému logu, větší propagační aktivitě na webu i fyzicky a dalším malým 
změnám (kávomat, špuntomat) se knihovna zviditelnila. Knihovna hospodařila s kladným 
HV. Další novinkou je i tato první výroční zpráva o činnosti. Odsouhlasené výroční zprávy 
MÚ knihovna hodlá pravidelně zveřejňovat na svých webových stránkách jako znak 
transparentnosti své činnosti. 

 

 

 


