ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTITELSKÉ KOMISE
PROGRAMU KNIHOVNA 21. století
konané dne 5. února 2019
Přítomni:

Bc. Dagmar Nováková (Vědecká knihovna UJEP, Ústí nad Labem)
Mgr. Ladislav Zoubek (Městská knihovna Děčín)
Bc. Hana Nováková (Knihovna města Plzně)
Mgr. Jana Benešová (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně)
RNDr. Lenka Prucková (Knihovna města Olomouce)
Ing. Lenka Macholdová (MK)
Mgr. Soňa Poláková (MK)

Omluveni:

PhDr. Jarmila Daňková (Městská knihovna Jihlava)
Mgr. Miroslava Sabelová (Knihovna města Ostrava)
Mgr. Blanka Skučková (MK)

Program jednání:
1. Zahájení jednání, představení nových členek komise:
Bc. Hana Nováková (Knihovna města Plzně)
Mgr. Jana Benešová (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně)
RNDr. Lenka Prucková (Knihovna města Olomouce)
2. Volba předsednictva:
Předseda
Místopředsedkyně

proběhla jednomyslně
Mgr. Ladislav Zoubek
Bc. Dagmar Nováková

3. Úvodní slovo:

Ing. Lenka Macholdová



Výše finančních prostředků v letošním roce programu Knihovna 21. století –
2,600.000 Kč



Byla projednána žádost o výjimku u Středočeské vědecké knihovny v Kladně
na uznání mzdových nákladů v rámci vlastní spoluúčasti v projektu „Příspěvek
na vydávání časopisu Čtenář: měsíčníku pro knihovny“. Žádosti bylo vyhověno.



Diskuze k zavedeným kritériím hodnocení projektů: členové komise považují
zavedená kritéria za nedostatečná a doporučují jejich rozšíření a zavedení do příštího
dotačního řízení. Kritéria hodnocení by měla přihlížet i k otevírací době knihovny
vzhledem k velikosti obce. Komise prodiskutuje rozšíření kritérií a předloží OULK
návrhy do doby vyhlášení dotačního řízení na rok 2020.



Komise se shodla, že by bylo vhodné omezit vykazování dobrovolnické práce
ve spoluúčasti již při vyhlašování podmínek dotačního řízení (nelze akceptovat
spoluúčast výhradně jako práci dobrovolníka).



V okruhu č. 2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany
se zdravotním postižením – komise doporučuje upřednostnit využití dotace pouze na
nákup licence KTN (vymezit již ve vyhlašovacích podmínkách). Před vyhlášením
dotačního řízení na rok 2020 je třeba konzultovat podmínky poskytování zvukových
knih Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana včetně částek, za které je

možno knihy stahovat. S tím souvisí otázka spoluúčasti žadatele, případně i snížení
minimálního požadavku na dotaci v tomto okruhu.


Podle příkazu ministra č. 42/2006 ukončí práci v komisi v letošním roce PhDr. Jarmila
Daňková a Mgr. Ladislav Zoubek.

4. Počet projektů zaslaných do dotačního řízení a celkový požadavek na dotace, včetně
údajů z předchozích let pro srovnání:



Rok

Počet žádostí

Celkový požadavek

2019

158

4.096.600 Kč

2018

183

4.596.000 Kč

2017

182

3.965.100 Kč

2016

212

4.868.000 Kč

2015

211

3.701.000 Kč

2014

213

4.423.000 Kč

2013

243

4.173.000 Kč

2012

246

3.981.000 Kč

2011

236

4.164.000 Kč

2010

193

3.959.000 Kč

Z důvodu pozdního dodání vyúčtování dotace v rámci dotačního řízení K21 byly dva
projekty z projednávání vyřazeny v souladu s Příkazem ministra kultury č. 25/2010
ze dne 1. listopadu 2010, kterým se vydává směrnice pro poskytování NIV a IV dotací
ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury. Jeden projekt byl z důvodu jiného
obsahového zaměření přeřazen z okruhu 3 do okruhu 2 (3-030 nově 2-28).

 Komise hodnotila celkem 156 projektů s celkovým požadavkem 4.021.600 Kč.
5. Další projednaná témata:
 Pro potřeby posuzování projektů jsou nadále rozlišovány termíny zvuková kniha
a audiokniha. Zvukovou knihou se rozumí nahrávky z produkce Knihovny a tiskárny
pro nevidové K. E. Macana. Audioknihou se rozumí běžně dostupné nahrávky
z komerční sféry.
6. Základní pravidla a priority pro rozdělování financí:


Dotační řízení Knihovna 21. století je zaměřeno 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 s výjimkou okruhu č. 1 - Podpora práce s národnostními menšinami
a integrace cizinců, při posuzování žádostí na nákup knihovního fondu pro nevidomé
a slabozraké byl upřednostňován nákup zvukových knih.



V 1. (domácím) kole obodoval každý z členů komise všechny žádosti (stupnice 0-4,
ve dvou kategoriích – formální stránka projektu a individuální hodnocení projektu).



Před projednáváním na místě (2. kolo) se podle příslušného bodování vytvořil
pořadník nejúspěšnějších žádostí, které byly na společném jednání postupně

jednotlivě hodnoceny, a podle pravidel jim byly přidělovány finanční obnosy. Každý
z projektů byl podrobně analyzován.


Přednostně byly projednány projekty z okruhů č. 1 a č. 2, které patří do priorit
Ministerstva kultury.



Komise se jednomyslně shodla, že by měly být podporovány především akce, které
souvisejí s rozvojem čtenářství.



Po rozpravě o každém projektu byla navržena částka dotace a o její definitivní výši
se hlasovalo, při rovnosti hlasů rozhodl hlas předsedy (podle jednacího řádu).

7. Rozhodnutí o přidělení dotace
V každém rozhodnutí o poskytnutí dotace 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, nebylo-li vyhověno žádosti o výjimku.
 Ve všech případech bude do rozhodnutí o přidělení dotace uvedeno vymezení
účelového určení dotace; účelové určení spoluúčasti bude uvedeno u projektů pouze
podle rozhodnutí komise.
8. Závěr – přidělení finančních prostředků
Celkem bylo hodnoceno 156 projektů. Komise doporučila dotaci 107 projektům v celkové
výši 2.600.000 Kč. Komise nedoporučila podpořit celkem 49 projektů. Z důvodu pozdního
dodání vyúčtování dotace z roku 2018 byly z projednávání vyřazeny 2 žádosti o dotaci
2-009 a 3-016.
Knihovna
21.
století

Počet
projektů

Celkový
požadavek

Dotace
doporučena

Dotace
nedoporučena

Celková výše
navržených
dotací

Okruh 1

6

123.000 Kč

4

2

95.000

Okruh 2

27

339.000 Kč

23

4

262.000

Okruh 3

123

3.634.600 Kč

80

43

2.243.000

156

4.021.600 Kč

107

49

2.600.000

U podpořených projektů byla přidělena částka pokrývající buď zcela, nebo zčásti jejich
požadavky.
Výsledky dokladují přiložené tabulky.

Zapsala:
Schválil:
Datum:

Mgr. Soňa Poláková, tajemnice komise
Mgr. Ladislav Zoubek, předseda komise
5. února 2019

