Zřizovací
listina
Místní lidovéknihovnv v Lesonicích
Zastupitelsfuoobce Lesonice schválilo na svémzasedánídne 9. října 2002
čj. 3ll2002 v souladu se zákonemč. 12812000Sb., o obcích,zákonem č.
25712001Sb., o knihovnách a podmínkáchprovozováníveřejných
knihovnickych a informačníchslužeb,ve zněnípozdějšíchpředpisůýše
uvedených zákonů,úplnénovézrtěnízŤímvacílistiny Místní lidové knihovny
(dále jen knihorma) s účinnostíod 1. ledna 2003.
1. Knihovna je organuačnísložkouobce Lesonice.
2. Knihovna nemá právní subjektiútu, nemůženabývat svým jménem práv a
povinností.
3. Sídlemknihovny je budova obecníhoúřaduv Lesonicíchč.p.117.
4. Evidovaná na MK ČR

I.
Úe"t zřízpní
Učelem zřlzeru knihovny je zaruč,ení
rovnéhopffstupu všem bez rozdíluk
veřejným knihovniclcým a informačnÍmslužbám, wmezených knihovnÍm
zákonem.
Knihovna je zžkladníknihovnou s univerzálním knihovnÍm fondem. Je součástí
systémuknihoven a dalšíchinstitucí, vykonávajících informační,kulturní a
vzdělávací ěinnosti.

il.
Předmět činnosti
1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačníma
kulturnímpotřebrámobčanůvšechsociálních a národnostrríchskupin obce.
2. Aktivně propaguje a zprístupňujesvéknihovní a informačnífondy indivi.
duálním i institucionálním uživatelům.

3. Poskytuje ivytlživá mezikniholmích
služebz knihovníchfondůjiných
knihoven(vypůjčních,
bibliografických,reprografickycha informaěních).
4. Zajišťujepřístupk informacím,zprostředkováváinformaceze státrusprávy a
veřejnésamosprávy. Yyužívák tomu a uživate|ům
zpřísfupňujeknihovnickéa
dalšíinformačn
í zdroje.
5. Při zajišťováruknihovních
fondůa služebobčanům
kooperujes regionálním
oddělenímMěstskéknihovnyTřebíč.obsah, fo*y i podmínkyspolupráce
jsou předmětemmláštnismlouvy.

II.
Vedeníknihovnv
ý
1. Knihovník je jmenován a odvoláván zastupitelstvemobce.
2. Knihovník odpoúdá zÍlzovate|izačinnostknihovny, za hospodďení s
obecnímmajetkem,svěřeným knihovně do užívání,i za sprármost nakládáni
s finančnímiprostředky podle platných právníchpředpisůa pokynů zÍuovate.
le.

ilr.
Hospodaření knihovny
1. Hospodařeníknihovny je součástíhospodařeníobce a je vánáno na rozpočet
obce. Finaněníčástkanazabezpečeníčinnostiknihovny je kaŽdoročně
stanovenav rámci rozpočtuobce.
2. DalšÍmifinančnímizdroji knihovny mohou bý např. účelové
dotace (granty)'
finančnídury,sponzorsképříspěvky ap. Účelovédotace, finančnídary a
sponzorsképříspěvky musíb,!rt,
zauětoványtak, aby byl prokazán účeljejich

vwŽiti,

3. Získartéfinančníprostředky j" knihovník povinen odevzdat do rozpočtuobce.
4. Knihovní fond, moviý a nemoviý majetek, kteý kniho'.rnapro svou činnost
využívá,jemajetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.

fv.
ustanovení
Zá.r.éreěné
1. Krrihovnaje zťuenanadobu neurěitou
dnem 1.1.2003
2. Tatoň,vnvasilistina tnbyvíúčinnosti
3. Při změně podmínekbude ňizovacílistina novelizována.

dne: l0. ffjna 2002
V l.,esonicích

Václavková Lenka
starostka
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