
Smlouva o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb 
v rámci regionálních funkcí 

 
 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 
příspěvková organizace 
Vavrečkova 7040, budova 15 
760 01 Zlín 
IČO 70947422 
zastoupená PhDr. Zdeňkou Friedlovou, ředitelkou 
dále jen „Krajská knihovna“ 
na straně jedné 
 
a 
 
Město Brumov-Bylnice 
IČO 00283819 

zastoupené Zdenkem Blanařem, starostou 

jako zřizovatel a provozovatel   Městské knihovny v Brumově-Bylnici 

na straně druhé 

 
uzavírají tuto 

 
 

Smlouvu 
 

o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci 
regionálních funkcí 

 
 

 
1. Předmětem smlouvy  je poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci 

regionálních funkcí financovaných z rozpočtu Zlínského kraje, ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon), dále jen „knihovní zákon“ 
 

2. Krajská knihovna se zavazuje v souladu s výše uvedenými ustanoveními knihovního zákona, 
že pro Městskou knihovnu v Brumově-Bylnici (dále jen Městská knihovna) zajistí v rámci 
regionálních funkcí: 
a) Poskytování regionálních knihovnických služeb: 

- metodickou a konzultační činnost, 

- pomoc při zavádění nových informačních technologií, 

- vzdělávání knihovníků, školení, semináře, 

- poradenské a koordinační služby a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji 

knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. 

b) V případě zájmu Městské knihovny umožní Krajská knihovna půjčování výměnných 
souborů knih z výměnného fondu budovaného Krajskou knihovnou. 



 
3. Městská knihovna na základě této smlouvy a specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy 

zajistí knihovnické služby pro obsluhované knihovny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy za 
úhradu nákladů s tím spojených. Jedná se především o metodické návštěvy a konzultace, 
pomoc při aktualizaci a revizi knihovního fondu, nákup a zpracování knihovního fondu 
zakoupeného z prostředků obsluhovaných obcí. V Příloze č. 1 je blíže specifikován rozsah 
služeb, počet objednaných hodin, hodinová sazba, termíny zpracování výkazů a fakturace 
a obsluhované knihovny, pro které budou služby zajišťovány. Služby knihovnám budou 
poskytovány na neziskovém principu. Příloha č. 1 bude každoročně aktualizována formou 
dodatku této smlouvy. 
 

 
4. Provozovatel Městské knihovny 

 

a) Podpisem této smlouvy souhlasí s poskytováním regionálních knihovnických služeb 
v rámci regionálních funkcí specifikovaných v bodě 2 a v Příloze č. 1 této smlouvy 
Městské knihovně. 

b) Umožní pracovníkům Městské knihovny účast na pravidelných poradách, školeních 
a seminářích pořádaných Krajskou knihovnou, pokud tomu nebudou bránit vážné 
provozní důvody. 

c) Souhlasí, aby jimi provozovaná Městská knihovna vykonávala vybrané regionální funkce 
uvedené v bodě 2 a v Příloze č. 1 této smlouvy za dohodnutou finanční úhradu. 

d) Umožní pracovníkům Městské knihovny provádět v obsluhovaných knihovnách 
metodické návštěvy, revize a další knihovnické služby dle Přílohy č. 1. 
 
 
 

5. Provozovatel Městské knihovny zajistí, aby Městská knihovna 
 
a) Vedla řádnou dokumentaci své činnosti a knihovního fondu podle knihovního zákona       

a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 
b) Předložila po skončení kalendářního roku Krajské knihovně podklady pro statistiku za 

uplynulý kalendářní rok v termínu dle pokynu Krajské knihovny. 
c) Vykonávala vybrané regionální služby v rámci regionálních funkcí uvedené v této smlouvě 

a Příloze č. 1 této smlouvy. 
d) Zpracovávala pololetní a roční výkaz o výkonu regionálních služeb v rámci regionálních 

funkcí pro Krajskou knihovnu, vedla evidenci činností vykonávaných v rámci regionálních 
funkcí pro potřeby kontroly ze strany Krajské knihovny a zřizovatele knihovny. 

 
 

6. Další ustanovení 
Financování výkonu regionálních funkcí pro knihovny okresu Zlín je zajištěno v rámci 
příspěvku zřizovatele Zlínského kraje Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Krajská 
knihovna má právo smlouvu vypovědět, případně přiměřeně omezit rozsah výkonu 
regionálních funkcí pro daný kalendářní rok v závislosti na výši přiděleného příspěvku 
zřizovatele Zlínského kraje na výkon regionálních funkcí.  

 
 

 
 
 



7. Závěrečná ustanovení 
 
a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou 

smluvních stran nebo výpovědí. 
 

b) Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez udání  důvodu, a to vždy 
k 31. 12. kalendářního roku. Výpověď musí být písemná a doručená druhé smluvní straně 
nejméně tři měsíce předem, tedy nejpozději do 30. 9.  
 

c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom, kopii smlouvy obdrží vedoucí Městské knihovny.  
 

d) Na základě vzájemné dohody smluvních stran zveřejní smlouvu v Registru smluv Krajská 
knihovna. 
 

e) Tato smlouva nahrazuje Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb 
v rámci regionálních funkcí ze dne 17. 6. 2002, jejíž platnost   končí datem účinnosti této 
smlouvy. 

 
 
 
 Ve Zlíně dne  31. 1. 2018             V Brumově-Bylnici dne 2. 2. 2018 

 
 
 
 
           Za Krajskou knihovnu                     Za provozovatele Městské knihovny 
 
           PhDr.  Zdeňka Friedlová            Zdenek Blanař 

             Ředitelka      starosta 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,     Město Brumov-Bylnice 

 příspěvková organizace 


