
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.3

26. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 1. 2020

Věc:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – plnění funkce městské 
knihovny

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 6, § 11, odst. 4. a zřizovací listina 
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Čl. VII. bod 7

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Přílohy: 

16.3-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 061/25Z/2019

usnesení č. 061/25Z/2019, ze dne 9. 12. 2020, z původního:

souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké knihovny v 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího 
harmonogramu:

1. uzavřeni poboček k 1. 1. 2020 - prostory v majetku města:
Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov
Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem

2. uzavření poboček k 30. 6. 2020 - prostory v majetku města:
Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem

na:

souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké knihovny v 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího 



harmonogramu:

1. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města:
Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov
Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem

2. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města:
Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem,

za podmínky, že nedojde k dohodě se Statutárním městem Ústí nad Labem o provozování těchto poboček 
v režii Statutárního města Ústí nad Labem od roku 2021.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, jednat se Statutárním městem Ústí nad Labem o převzetí 
uvedených poboček tak, aby byly od roku 2021 provozně zajištěny Statutárním městem Ústí nad Labem.
Termín: 31. 12. 2020

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 061/25Z/2019, ze dne 9. 12. 2020, souhlasilo se zrušením 
tří poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen „SVK UL“), 
do 30. 6. 2020, a to z důvodu nedostatečného financování městských funkcí knihovny ze strany Statutárního 
města Ústí nad Labem.

Ústecký kraj, spolu se SVK UL, dlouhodobě jednal se Statutárním městem Ústí nad Labem o 
spolufinancování nákladů spojených s výkonem městských funkcí knihovny. Knihovna tyto funkce zajišťuje 
dle § 4, odst. 6, § 11, odst. 4. zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle zřizovací listina 
SVK UL, Čl. VII. bod 7. Při funkci veřejné knihovny tak zajišťuje poradenské, vzdělávací a technické služby v 
oblasti knihovnictví pro obyvatele města. Výkon městských funkcí knihovny je vyčíslen na 17 mil. Kč za rok.

Přes naléhání odborné i laické veřejnosti je Ústecký kraj ochoten dofinancovat provoz poboček v roce 2020, 
avšak s podmínkou, že bude se Statutárním městem Ústí nad Labem jednáno o převzetí uvedených poboček 
tak, aby byly od roku 2021 provozně zajištěny Statutárním městem Ústí nad Labem. To bude mít rovněž čas 
provoz poboček zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2021.

SVK UL bude nadále výkon městských funkcí zajišťovat prostřednictvím tzv. lidové části spolu s dětským 
oddělením, multimediálním oddělením, oddělením cizojazyčné literatury a částečně i oddělením časopisů.

Krajskou knihovnu provází každoroční nárůst nákladů spojených s rozšiřováním služeb veřejnosti hrazených 
zejména z příspěvku zřizovatele. Knihovna musí soustředit nemalé finanční prostředky také do rozvojových 
projektů a zároveň se připravovat na dokončení a zprovoznění nového depozitáře „Evropské knihovny“.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 14. 1. 
2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 15.1.2020

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 14. 1. 2020


