
Zřizovací l ist ina
Místní lidové knihovnv v Lesonicích

Zastupitelsfuo obce Lesonice schválilo na svém zasedání dne 9. října 2002
čj. 3ll2002 v souladu se zákonemč. 12812000 Sb., o obcích, zákonem č.
25712001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnickych a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů ýše
uvedených zákonů, úplné nové zrtěnízŤímvací listiny Místní lidové knihovny
(dále jen knihorma) s účinností od 1. ledna 2003.

1. Knihovna je organuační složkou obce Lesonice.
2. Knihovna nemá právní subjektiútu, nemůže nabývat svým jménem práv a

povinností.

3. Sídlem knihovny je budova obecního úřadu v Lesonicích č.p. 117.
4. Evidovaná na MK ČR

I.
Úe"t zřízpní

Učelem zřlzeru knihovny je zaruč,ení rovného pffstupu všem bez rozdíluk
veřejným knihovniclcým a informačnÍm službám, wmezených knihovnÍm
zákonem.
Knihovna je zžkladní knihovnou s univerzálním knihovnÍm fondem. Je součástí
systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a
vzdělávací ěinnosti.

il.
Předmět činnosti

1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a
kulturním potřebrám občanů všech sociálních a národnostrrích skupin obce.

2. Aktivně propaguje a zprístupňuje své knihovní a informační fondy indivi.
duálním i institucionálním uživatelům.



3. Poskytuj e ivytlživá mezikniholmích služeb z knihovních fondů jiných
knihoven (vypůjčních, bibliografických, reprografickych a informaěních).

4. Zajišťuje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státru správy a
veřejné samosprávy . Yyužívá k tomu a uživate|ům zpřísfupňuje knihovnické a
další informačn í zdroje.

5. Při zajišťováruknihovních fondů a služeb občanům kooperuje s regionálním
oddělením Městské knihovny Třebíč. obsah, fo*y i podmínky spolupráce
jsou předmětem mláštni smlouvy.

II.
Vedení knihovnvý

1. Knihovník je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.
2. Knihovník odpoúdá zÍlzovate|izačinnost knihovny, za hospodďení s

obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za sprármost nakládáni
s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zÍuovate.
le.

ilr.
Hospodaření knihovny

1 . Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vánáno na rozpočet
obce. Finanění částka nazabezpečení činnosti knihovny je kaŽdoročně
stanovena v rámci rozpočtu obce.

2. DalšÍmi finančními zdroji knihovny mohou bý např. účelové dotace (granty)'
finanční dury, sponzorské příspěvky ap. Účelové dotace, finanční dary a
sponzorské příspěvky musí b,!rt, zauětovány tak, aby byl prokazán účel jejich
vwŽiti,

3. Získarté finanční prostředky j" knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
4. Knihovní fond, moviý a nemoviý majetek, kteý kniho'.rna pro svou činnost

využívá,je majetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.



fv.
Zá.r.éreěné ustanovení

1. Krrihovna je zťuenana dobu neurěitou
2. Tato ň,vnvasilistina tnbyvíúčinnosti dnem 1.1.2003

3. Při změně podmínek bude ňizovacílistina novelizována.

V l.,esonicích dne: l0. ffjna 2002

Václavková Lenka
starostka
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