
Úplné znění 
 

zřizovací listiny Městské knihovny v Litovli 
 

schválené usnesením č. 12 přijatým na 30. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 26. září 2002 v souladu       
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb.         
„O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“, ve znění pozdějších předpisů a „knihovním zákonem“             
č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  kterým byla zřízena Městská knihovna v Litovli, jako 
organizační složka obce, ve znění doplnění provedeného usnesením č. 18, přijatého na 11. zasedání 
Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 21. 2. 2008, s účinností ke dni 1. 3. 2008. 
 

Čl. 1 
 

Označení zřizovatele 
 
Název zřizovatele:  Město Litovel 
Sídlo organizace:   Nám. Přem. Otakara č. 778 
    784 01  Litovel 
zastoupený:   MVDr. Vojtěchem Grézlem 
IČ:    00299138 
 

 
Čl. 2 

 
Název a sídlo organizační složky 

 
Název organizace:  Městská knihovna Litovel 
Sídlo a adresa organizace:  Nám. Svobody č. 675 
    784 01  Litovel 
 
Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv                  
a zavazovat se ( s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny). 

 
Čl. 3 

 
Účel zřízení a předmět činnosti 

 
Městská knihovna v Litovli je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb 
při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních  a informačních potřeb                 
a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) 
zákona č. 257/2001 Sb. 
Vymezení předmětu činnosti: 
1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce           

a plnění účelu svého zřízení. 
2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává                     

a poskytuje informace o obci. 
3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické). 
4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné). 
5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy                           

a samosprávy. 
6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí 

telekomunikačního zařízení. 
7. Poskytuje reprografické služby. 
8. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími 

organizacemi a školami v obci. 
9. Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou města Olomouce, která je pověřena 

regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy. 
10. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu. 



Čl. 4 
 

Vedení knihovny 
 

1. Vedoucí knihovny, který je oprávněn jednat za knihovnu, je zaměstnancem zřizovatele a je jmenován          
a odvoláván radou obce. 

2. Vedoucí knihovny je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, který 
knihovna užívá, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů              
a pokynů zřizovatele. 

3. Vedoucí knihovny předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád (příloha č.1) a další dokumenty nezbytné 
pro činnost knihovny. 

4. Vedoucí knihovny odpovídá za ochranu majetku a stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivým 
zaměstnancům. Navrhuje zřizovateli uzavření dohod o hmotné zodpovědnosti s těmito zaměstnanci. 
 

Čl. 5 
 

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření 
 

1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. 
Rozpočet  knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně 
stanovována v rámci rozpočtu obce. 

2. V rámci péče o svěřený majetek je vedoucí knihovny povinna každoročně do 30.11. daného roku předložit 
zřizovateli návrhy na údržbu a modernizaci. 

3. K zajištění své činnosti užívá majetek obce vymezený přílohou č. 2. Majetek užívá hospodárně k účelu, ke 
kterému byla zřízena a chrání jej před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím. Zajišťuje 
včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku a odpovídá za škodu vzniklou na majetku a zdraví třetích osob 
v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti požární ochrany a životního prostředí. 

4. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn 
charakter a původní účel věci bez souhlasu zřizovatele.  

5. Na organizační složku je přeneseno právo disponovat s provozní zálohou. Průběh hospodaření je veden 
v peněžním deníku a vyúčtování se provádí dle potřeby. 

6. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti  v souladu se schváleným ceníkem Knihovního řádu,         
o kterých vede evidenci a odevzdává je neprodleně do rozpočtu obce. 

7. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské 
příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití. 

8. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem k 30.6. a 31.10. daného roku. Při této kontrole je 
vedoucí knihovny povinen řídit se pokyny zřizovatele. 

 
Čl. 6 

 
Pobočky knihovny 

 
Součástí Městské knihovny v Litovli jsou její pobočky nacházející se v místních částech a to v : Chořelicích, 
Rozvadovicích, Unčovicích, Březové, Nasobůrkách, Vísce, Chudobíně, Myslechovicích, Nové Vsi, Savíně           
a  Třech Dvorech.  
 

Čl. 7 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou. 
2. Ustanovení dodatku č. 1 „Zřizovací listiny Městské knihovny v Litovli ze dne 26. září 2002“  platné ke dni 

2. ledna 2003 vstupují v platnost dnem 1. březnem 2008. 
 
V Litovli dne 1. března 2008 
 
 
 
        MVDr. Vojtěch Grézl  
                                                                                                                 starosta Města Litovel  


