
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, příspěvková organizace
28. října 1, 787 01 Šumperk
IČ 65496604
bankovní spojení 5854540257/0100
zastoupená Mgr. Kamilou Šeligovou

a

město Zábřeh
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh
IČ 00303640
bankovní spojení ČSOB 188491779/0300
zastoupené starostou RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.

uzavírají

smlouvu o zajištění knihovnických služeb veřejným knihovnám 
ve středisku Zábřeh v roce 2021

I. Předmět smlouvy

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk,  p. o.,  (dále jen MěKTGM Šumperk) je na základě
smlouvy  o  přenesení  regionálních  funkcí  mezi  Vědeckou  knihovnou  v Olomouci  a  MěKTGM
Šumperk, uzavřené dle § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., pověřena zajištěním regionálních funkcí
(dále jen RF) vůči veřejným knihovnám okresu Šumperk.  Předmětem této smlouvy je zajištění
vybraných  služeb  ve 12  knihovnách  a  čtyřech  pobočkách  knihoven  střediska  Zábřeh,  a  to
v obcích  Brníčko,  Drozdov,  Hoštejn,  Jestřebí,  Lesnice,  Leština,  Nemile,  Postřelmůvek,  Rájec,
Rovensko,  Svébohov,  Zvole  a  Zábřeh  –  pobočky  Ráječek,  Skalička,  Hněvkov  a  Václavov.
S provozovateli  knihoven  město  Zábřeh  uzavře  dvoustranné  dohody  nebo  dodatky  dohod
o poskytování knihovnických služeb platné pro rok 2021.

Město Zábřeh prostřednictvím svého zařízení – městské knihovny – zajistí:
- Metodickou  pomoc  knihovníkům  při  zajišťování  knihovnických  služeb  a  vedení

související agendy.
- Uspořádání porady pro knihovníky střediska.
- Nákup, evidenci a technické zpracování knihovních fondů v majetku obcí.
- Tvorbu výměnných fondů. 
- V rámci  cirkulace  dodávku  minimálně  dvou souborů  (60  svazků)  ročně  do  každé

obsluhované knihovny. 
- Na vyžádání zřizovatelů metodickou pomoc při aktualizaci knihovního fondu. 
- Podíl na sběru dat pro statistiku a zpracování podkladů za knihovny střediska.
- Prezentaci knihovního fondu místních knihoven v katalogu na webových stránkách

Městské knihovny Zábřeh.
- Na základě dvoustranné smlouvy přístup do knihovního systému Verbis, který slouží

ke správě  knihovního fondu střediska Zábřeh.  Přístup je  umožněn skrze webovou
aplikaci eVerbis (součást katalogu Portaro) pro připojené knihovny Leština, Ráječek,
Skalička, Rovensko a Zvole.

- Revizi a aktualizaci knižního fondu v knihovnách Zvole, Václavov a Leština. 



II. Úhrada nákladů 

1. Celkový rozpočet na výkon regionálních funkcí ve středisku je 318 000 Kč. V této částce jsou
zahrnuty prostředky na nákup knih do výměnných fondů v předpokládané výši  80 000 Kč,
které  MěKTGM  Šumperk  uhradí  na  základě  faktur,  předkládaných  Městskou  knihovnou
Zábřeh, přímo dodavatelům. 

2. Další  náklady  do  výše  238  000  Kč uhradí  MěKTGM  Šumperk  provozovateli  Městské
knihovny  Zábřeh  oproti  fakturám,  jejichž  přílohou  bude  vyúčtování  provedených  prací
a rozpis  nákladů  včetně  kopií  dokladů.  Další  náklady  nemohou  v celkovém  součtu
s prostředky na nákup knih přesáhnout rozpočet na výkon RF. 

3. Podkladem pro fakturaci  knihovnických služeb hodinovou sazbou (150 Kč /  1 hod) bude
pracovní výkaz + podklady dokumentující příslušnou akci (zápis o revizi KF, kopie prezenční
listiny ze schůzky knihovníků apod.).

4. Při nákupu speciálního materiálu prostřednictvím MěKTGM Šumperk (fólie na balení knih,
čárové kódy apod.) mohou být náklady na tento materiál po předchozí dohodě zaúčtovány
přímo ve prospěch rozpočtu na RF střediskové knihovny Zábřeh.   

5. Město Zábřeh bude fakturovat náklady za zajištění regionálních funkcí na základě podkladů
předložených Městskou knihovnou Zábřeh v těchto termínech: 

30. 6. (za období leden–červen),
30. 9. (červenec–září),
3. 12. (říjen–prosinec).

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021.
2. Pro  následující  rok  bude  uzavřena  nová  smlouva.  Návrh  smlouvy  předloží  MěKTGM

Šumperk  po sjednání  smlouvy  o  výkonu regionálních  funkcí  v okrese  Šumperk  s VKOL
Olomouc.

3. Pověření  zaměstnanci  mohou  v rámci  své  pracovní  náplně  nahlížet  prostřednictvím
výpůjčního protokolu do databáze uživatelů místní knihovny. Tito zaměstnanci jsou vázáni
mlčenlivostí.  Pověřenými  zaměstnanci  jsou  Kamila  Šeligová,  Magda  Glancová  a  Martin
Slovák. 

V Šumperku 26. 1. 2021 V Zábřehu 

.................................................. .........................................................
Mgr. Kamila Šeligová RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
ředitelka Městské knihovny TGM Šumperk starosta města Zábřeh


