
Smlouva
o přenesení regionálních funkcí  krajské knihovny na základní 

knihovnu
Smluvní strany
Severočeská vědecká  knihovna v Ústí nad Labem (dále „SVK“) 
se sídlem: Winstona Churchilla 3,  401 34 Ústí nad Labem

IČO:  00083186

Bankovní spojení: 

Zastoupená:Ing. Alešem Brožkem, ředitelem
a

Městská knihovna v ………………………………(dále „pověřená knihovna“)
se sídlem: 

IČO: 

Bankovní spojení: 

Zastoupená:………………………………………….

uzavírají dnešního dne na základě §2 a § 11, odst. 3) zákona č. 257/2001 Sb.,  o knihovnách a 
podmínkách  provozování  veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“) . 

smlouvu:

Čl. 1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovit  práva a povinnosti  obou smluvních stran na zajištění 
plnění výkonu regionálních funkcí v   základních knihovnách Ústeckého kraje, na  čerpání 
dotace na výkon regionálních funkcí z  prostředků  Ústeckého kraje a přenesení působnosti 
v zajištění regionálních funkcí na pověřenou základní  knihovnu v těchto oblastech:

a) poradenská a konzultační činnost
b) vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad
c) tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované 

obcemi
d) pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných 

obcemi
e) podpora  při  zpracování  statistiky  o  činnosti   základních  knihoven  provozovaných 

obcemi
f) servis informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny provozované 

obcemi
g) nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a 

jejich distribuce 
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Čl. 2
Územní rozsah přenesené působnosti

Pověřená základní knihovna  přebírá regionální funkce v těchto základních knihovnách (viz 
Příloha č.1).

Čl.3
Finanční zajištění - dotace 

K zabezpečení  úkolů  podle  této  smlouvy  obdrží  pověřená  základní  knihovna  účelovou 
neinvestiční  dotaci  na základě  usnesení  Zastupitelstva   Ústeckého kraje č.  17/3Z/2005 od 
svého zřizovatele, tj. městského úřadu, se kterým uzavírá smlouvu Ústecký kraj. Ten stanoví 
podmínky, lhůty a výši poskytování dotace na podporu knihoven. 

Finanční  prostředky obdrží  pověřená knihovna na základě  návrhu krajské knihovny podle 
rozsahu  a  obsahu  vykonávaných  regionálních  funkcí.  Výše  dotace  je  stanovena  počtem 
obyvatel Ústeckého kraje podle posledního sčítání lidu, zákon  č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2001 a počtem knihoven a pro pověřenou knihovnu velikostí jí svěřených 
základních knihoven, efektivností a kvalitou poskytovaných služeb Tato částka je závislá na 
rozpočtu  Ústeckého kraje  a její výše se může každoročně měnit. 

Čl.4
Podmínky poskytování dotace, vyúčtování a kontrola

Na požadovanou výši dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven v daném roce zpracuje 
příjemce projekt, upravený v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje a jeho přípravou, který 
předloží krajské knihovně do 21.listopadu předchozího roku. Projekt vychází ze stanovených 
standardů kvantity a kvality s ohledem na místní podmínky a tradice a stanoví, jaké regionální 
funkce a s jakými náklady bude pověřená základní knihovna poskytovat.  

Pověřená základní knihovna má povinnost použít přidělenou dotaci na výkon regionálních 
funkcí (viz.čl.1,  této smlouvy).  Dotace se poskytuje  na neinvestiční  výdaje.  Z dotace není 
možné hradit veškeré provozní náklady pověřené základní knihovny, které přímo nesouvisí 
s činností podle této smlouvy, dále pohoštění, dary, náklady spojené se zahraničními cestami 
a odpisy.

Pověřená základní knihovna vede průkazné účetnictví o hospodaření s dotací,  v souladu se 
zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..

Pověřená základní knihovna umožní krajské knihovně v průběhu roku kontrolovat efektivnost 
využívání dotace i kvalitu služeb při realizaci výkonu regionálních funkcí, která bude probíhat 
jako kontrola plnění projektu v pověřených i základních knihovnách (namátkově).

Pověřená základní knihovna je povinna přeložit krajské knihovně  do 20. ledna následujícího 
roku krajské knihovně vyúčtování  čerpání  dotace.  Hodnocení  výkonu regionálních  funkcí 
předloží pověřená knihovna krajské knihovně 1x ročně,  celoroční zprávu pak do 15. února 
následujícího roku.   K vyúčtování  dotace i statistickému zhodnocení  výkonu regionálních 
funkcí  je  základní  pověřená  knihovna  povinna   použít  tabulkové  formuláře  Metodického 
pokynu MK ČR k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území 
České republiky.  
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Pokud pověřená základní knihovna nepředloží ve stanoveném termínu finanční vypořádání 
dotace  a  nevrátí  nevyčerpané  finanční  prostředky do rozpočtu  Ústeckého kraje,  nebude jí 
poskytnuta další dotace a bude postihována podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5
Krajská knihovna – garant plnění regionálních funkcí v kraji

Krajská knihovna (SVK) plní podle své zřizovací listiny vydané 5.9.2001 Radou Ústeckého 
kraje  funkci  krajské  knihovny  pro  Ústecký  kraj  na  svém pracovišti  –  krajské  metodické 
oddělení..

Krajská  knihovna  plní  a  koordinuje  plnění   regionálních  funkcí  (viz  čl.  1  této  smlouvy) 
směrem  k pověřeným  knihovnám  v Ústeckém  kraji,  dle  „knihovního  zákona“,   např. 
svolávání krajských porad, konzultační a poradenská činnost, zpracování krajských statistik.

Krajská  knihovna  poskytuje  ve  svém  vzdělávacím  centru  programy  pro  vzdělávání 
pracovníků  knihoven  v Ústeckém  kraji  (zajištění  odborných  lektorů,  koordinace  projektů 
celoživotního  vzdělávání  knihovníků)  a  spolupracuje  při  zavádění  nových  technologií 
v oblasti zajištění veřejných informačních služeb v základních knihovnách.

Krajská knihovna se zavazuje, že při splnění všech náležitostí  pověřenou základní knihovnou 
doporučí poskytovateli dotace Ústeckému kraji, aby pověřené základní knihovně byla  dotace 
poskytnuta.

Čl.6
Ostatní ujednání

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Obsah  této  smlouvy  lze  měnit  nebo  doplnit  pouze  písemným  dodatkem  podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách,  které  nejsou  ve  smlouvě  výslovně  upraveny,  se  postupuje  podle  příslušných 
právních  předpisů,  zejména  podle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních a nabývá platnosti v souvislosti    s účinností 
zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém  určení výnosů 
některých  daní  územním  samosprávným  celkům  a  některým  státním  fondům  (zákon  o 
rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů , a některé další předpisy.

Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

Datum: 30.6.2005

…………………………………….. ……………………………………..

Pověřená základní knihovna Severočeská vědecká  knihovna
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