
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE PROGRAMU  
KNIHOVNA 21. století konaného dne 24. 2.  2011 

 
Přítomni:   Mgr. Martina Wolná (Městská knihovna Třinec) 
    Mgr. Roman Dub (Městská knihovna Písek) 
    Mgr. Marie Mudrová (Městská knihovna Cheb) 
    Mgr. Hana Šimonová (Městská knihovna Hodonín) 
    Mgr. Kateřina Smílková (Knihovna města Plzně‐Obvodní knihovna Bory) 
    Mgr. Blanka Skučková, Ing. Lenka Macholdová, Mgr. Michal Fojtík (MK) 
 
Omluveni:  Ing. Hana Pekárková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín) 

PhDr. Jarmila Daňková (Městská knihovna Jihlava) 
 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení a představení členů komise:     Mgr. Michal Fojtík 
 
2. Volba předsednictva:        proběhla jednomyslně 

  předseda           Mgr. Roman Dub  
  místopředsedkyně        Mrg. Kateřina Smílková   
 
3. Úvodní slovo:           Mgr. Blanka Skučková, Mgr. Michal Fojtík 

• Výše  finančních  prostředků  přidělených  v letošním  roce  programu  Knihovna  21. 
století – 2,300.000 Kč (bez restaurování). 

• Tématický okruh „Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostření“ tj. 
restaurování  historických  a  vzácných  fondů,  prevence  plísní  a  ochrana  před 
nepříznivými  vlivy  prostředí,  bude  také  v letošním  roce  hodnotit  odborná  komise 
samostatně a výše finančních prostředků je 300 000 Kč. 

• Byla  projednána  žádost  o  výjimku  u  Středočeské  vědecké  knihovny  v Kladně 
na povolení mzdových nákladů do vlastní spoluúčasti, projekt „Příspěvek na vydávání 
časopisu Čtenář: měsíčníku pro knihovny“. Žádosti bylo vyhověno. 

• Pro okruh  č. 2. „Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany 
se zdravotním postižením“ v příštích  letech ve vyhlašovacích podmínkách definovat 
audioknihy a zvukové knihy, aby nedocházelo k záměně těchto pojmů v žádostech. 

• Podle  příkazu ministra  č.  42/2006  ukončí  práci  v komisi  v letošním  roce  Ing. Hana 
Pekárková. 

 
4. Objem rozdělovaných prostředků: 

• V letošním  roce  se  zvýšil  počet  ze  193  na  239  žádostí,  tři  žádosti  byly  z dotačního 
programu vyřazeny z důvodu opožděného vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2010. 
Celkový požadavek 236 žádostí je 4,164.000 Kč, tato částka je o 205.000 Kč vyšší než 
v roce 2010. 

5. Základní pravidla pro rozdělování financí: 

• Bylo  zdůrazněno,  že  dotační  řízení  Knihovna  21.  století  je  na  podporu 
nadstandardních  služeb  (knihovnických,  informačních a vzdělávacích) a na podporu 
dostupnosti  informací  pro  občany  se  zdravotním  postižením.  Nebylo  tedy 
podporováno běžné doplnění či rozšíření fondu. 



• Při posuzování projektů se brala v potaz velikost obce, resp. počet uživatelů knihovny 
či  specializované  služby, dále komise přihlížela k úrovni  zpracování  žádosti a kvalitě 
popisu projektu a spolupráci žadatele s dalšími subjekty. 

• Všichni  členové komise se shodli, že nebudou podpořeny projekty související pouze 
s propagací obce a  tiskem sborníků, brožur a almanachů. 

• Přednostně byly projednány projekty z okruhu č. 3, které si dle podmínek dotačního 
programu zajistily další  formu podpory  (podpora kraje apod.). Ostatní projekty byly 
projednávány  dle  pořadových  čísel.  Po  rozpravě  o  projektu  byla  navržena  částka 
dotace a o  její definitivní výši se hlasovalo, při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedy 
(podle jednacího řádu). 

 
5.   Priority přidělování finančních prostředků   

• Doporučena podpora komunitních aktivit,  literárně vzdělávacích programů, podpora 
účasti občanů na životě obce. 

• Přednostní  podpora  knihoven,  které  ještě  nikdy  z programu  finanční  dotace 
neobdržely.  U  knihoven,  které  dotace  získaly,  byl  zvažován  objem  prostředků, 
přidělených v minulosti, a efektivita jejich využití. 

• Bylo  přihlíženo  k tomu,  že  rok  2011  je  dvoustým  výročím  narození  Karla  Jaromíra 
Erbena. 

 
6.  Doplnění rozhodnutí o přidělení dotace 
  V každém rozhodnutí bude uvedeno: 

• Přidělená  částka  představuje  maximálně  50  %  celkových  nákladů.  Zbývajících 
minimálně 50 %  je žadatel povinen dofinancovat a též tyto vlastní zdroje doložit při 
vyúčtování. 

• Dotace  ani  vlastní  spoluúčast  nesmí  být  použita  na mzdy,  renovaci  či modernizaci 
místnosti, pokud to výslovně nepovoluje rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

• Ve všech  případech  bude  do  rozhodnutí  o  přidělení  dotace  uvedeno  vymezení 
účelového  určení  dotace,  účelového  určení  spoluúčasti  bude  uvedeno  u  projektů 
podle rozhodnutí komise.  

 
7.  Závěr – přidělení finančních prostředků 

    
Celkem  bylo  hodnoceno  236  projektů,  bez  okruhu  „Ochrana  knihovního  fondu  před 
nepříznivými  vlivy  prostředí“.  Komise  doporučila  dotaci  189  projektům  v celkové  výši 
2,255.000 Kč. Komise nedoporučila podporu celkem 47 projektům. 
U  podpořených  projektů  byla  přidělena  částka pokrývající buď  zcela  nebo  zčásti  jejich 
požadavky. 
Výsledky dokladují přiložené tabulky. 

 
 
 
 

Zapsal:   Mgr. Michal Fojtík         
 
Schválil: Mgr. Roman Dub, předseda komise 
 
 

 
 


