obec Skuhrovvydává na zák|aděusnesení
zastupitelstva
č.j.484/2002ze dne20.1|.2Oo2
v souladuse zákony č.12812000
Sb.,o obcích'č.25012000
pravidlech
Sb.,o rozpočtových
územních
rozpočtů
ač.25712001
Sb.' knihovnímzákonem.

ZÍizovacílistinu
obecní knihovnv ve Skuhrově
(organizační
složkyobce)

I. ZŤtzovate|
Náeev zÍizovate|e:
Sidlo ďizovatele :
|ČO zfizovatele :
Okres :
Kraj :

obec Skuhrov
Huntířov nad Jizerou 63, 468 22 Že|ezný Brod
00262561
Jablonecnad Nisou
Liberecký

II. Název a SídloorganizačnisloŽky
Název organizačnísložky :
Sídlo organizačnisložky :
Okres :
Kraj .

obecni knihovna Skuhrov
Huntířov nad Jizerou 63, 46822Že|ezný Brod
Jablonec nad Nisou
Liberecký

III.Vymezeniúčelu
a předmětučinnosti
Knihovna je organizačnísložkou obce, nemá právni subjektivitu. Nemůženabývat svým
jménempráv a zavazovat se ( s výjimkou případůuvedenýchve zÍizovacílistině ).
obecní knihovnaje zŤizenaza účelemposkytováníveřejných knihovnických služebobčanům
obce a uspokojování jejich kulturních a informačníchpotřeb při zachování rovných podmínek
pro všechny.Jejím cílemje napomáhatvšemformám jejich vzdě|áváni ve smyslu zákonai.
2571200|sb , $ 2, písm.,,tl..& $ 3, odst. 1), písm.,,c..'
Knihovna buduje a zpřístupňujeuniverzálníknihovní ťondse zřetelem k potřebám všech
občanůobce tak, aby plnila účelsvéhozÍizeni.

Knihovna buduje a zpřístupňujeťondregionálníliteratury,shromažd'ujea uchovává
informace o obci.
Knihovna poskytuje meziknihovníslužby.
Knihovna spolupracuje se školou a s dalšímiorganizacemi v obci..
Při plnění svých hlavníchčinnostispolupracujeknihovna s Městskou knihovnou v Jablonci
nad Nisou. obsah, formy arozsah spoluprácejsou předmětem samostatnésmlouvy mezi obcí
Skuhrov a touto institucí,která je pověřena regionálníčinností.
Podmínky, zanic|tžjsou knihovní služby obecní knihovny Skuhrov poskytovány, jsou
vYmezenY knihovnímřádem.

IV. Vedeníknihovnv
Knihovník, kteý je oprávněnjednat za knihovnu,je jmenován a odvoláván zastupitelstvem
obce. Jmenovánímá písemnouformu.
Knihovník j e zaměstnancem zřizov atele.
Knihovník je zřizovateli zodpovédnýza činnostknihovny, za hospodařenís obecním
majetkem, kteý mu byl svěřen do užívání' i za správnost nakládání s finančnímiprostředky
podle platných právních předpisůa pokynů zÍizovate|e.
Knihovník předkládá zřizovate|ike schváleníknihovniÍád a dalšídokumenty nezbýné pro
činnostknihovnv.

V. Vymezenímajetku
obec Skuhrov svěřuje knihovně do uživániza účelemzajištěníjejíhoprovozu pouze majetek,
kteý tvoří drobnézaÍizeníknihovny. Evidenci tohoto majetku bude provádět knihovník a
předkládatji jednou ročnězÍizovate|ike kontrole.
Knihovna neníoprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat,nebo s ním nakládat tak, aby
byl změněn jeho charakter a původníúčel.

VI. Hospodařeníknihovny
jednotka.
Knihovna není samostatnáúčetní
je
Hospodďení knihovny součástíhospodďení obce. Rozpočetknihovny je součástírozpočtu
její činnostije každoročně
obce. Částka na zabezpečení
vymezena v rámci obecníhorozpočtu.
Knihovna je oprávněnavybíratfinančníhotovostv souladu s ceníkem,kteý je součásti
Knihovního řádu a vynakládatji na činnostknihovny. o příjmecha výdajíchvede knihovník
řádnou evidenci.
Hospodďení se svěřeným majetkema s finančnímiprostředkypředkládá knihovník pololetně
zÍizov ate|ik e kontrole.

VII. Záv ěr ečnáustanovení
Knihovna j e zřízena na dobu neurčitou.
Tato zÍtzovacílistina vstupujev platnost dnem 1.I.zaB '

Ve Skuhrově
Dne 20.T1.2002

