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ZÍizovací listina organizační složky města

:::''' 
Čt.t

Město Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
(dálejen zÍizovatel)

podle $ 23 odst. I a) zákona ě.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů ve
znění předpisů pozdějších a $ 84 zákona ě' L28/2000 sb. o obcích (obecních zařízetich) ve
znění předpisů pozdějších, lryďává na zéklaďě usnesení zastupitelstva města č. ze dne
zŤizov ací listinu or ganizační složky

Městská knihovna Mnichovo Hradiště
(dálejen knihovna)

Nazev a sídlo knihovny: Městská knihovna Mnichovo Hradiště
Turnovská 717
295 0I Mnichovo Hradiště

Knihovna se zŤizujejako organizaěni sloŽka města a je zaŤízenímbezprávní subjektivity'

Čt.z
Účel zaŤízení:
Knihovna je zřízena za učelem poskyování veřejných knihovnických a informačních sluŽeb
lymezených zákonem 2571200I sb' o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních sluŽeb (knihovní zákon) pŤi zachování rovného přístupu všem
bezrczdílu.

Předmět činnosti:
o Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem

kpotřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zŤízení, zabezpeěujejeho
obměňování, doplňování, ochranu a údrŽbu

. Posk}4uje meziknihovní služby

. Posk}tuje bibliografické' referenční a faktografické informace

. Posk}4uje a zprostředkovává informace z vnějších inťormačních zdrojů,

. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má přístup
pomo cí telekomunikačního zařízení (internet)

o Zajlšťuje kulturní, výchovné avzděIávací činnosti
o Podmínky, Za nichŽ jsou služby knihovny poskyovány jsou uvedeny

v Knihovním řádu

Čt. s
Statutárním orgánem knihovny je starosta města Mnichovo Hradiště.
Vedoucího knihovny na dobu neurčitou jmenuje a odvolává na návrh starosty rada města '



Vedoucí knihovny:

Touto zřizovací listinou se ruší
Mnichovo Hradiště ze dne 30. 12.

CI.4

' JiJ::?Iffi#Íil: 
v rámci schváleného rozpočtu ve všech záležitostech týkajících se

o Yydává knihovní řád, organizaění a provoznířád knihovn y, kteýpodléhá schválení

,ÍÍ**::l;ffi:Í"' '^e'y organí)ačn'ho u ;;o;;ájr'" řádu předl oží předjejich

Čt. sVym_ezení majetku a hospodaření organizace:a) Nemovitý majetek:

#l|;*" 
ke své činnosti lyužívá prostory vpřízemídomu ěp.7l7,ktery je vmajetku

b) Movitý majetek:
Majetek obsluŽný - tj. vnitřní vybavení knihovny je rozepsián v inventárních seznamech.

c) Knihovní fond:

1Í*:* 
a revize knihovnického fondu se řídí zákonem č. 257/2OO1 Sb. - knihovní

' *1".]x"di':Iffi"1fiffi':I."vedený v článku 5 a), b), c) s povinností pečovat o něj

čt. oKnihovna jako organizační sloŽka n"'í,,r.Ť.:T účeiní jedn",5o1-"::\eré přrjmy a výdaje jsourealizovány prostřednictvím zřizovatele, řídí se 'ák;;;- č. 250/2000 'Sb: ; rozpočtovýchpravi dl ech územních rozpočtů v e zněnípředpisů po'ác;si.rr.
Knihovnaje povinna se řídit systémem vnitrnicďno..- -ortu Mnichovo řIradiště.a) 

#:rfi;.'ůjčovného 
isou piiimem .ozpočtu města a budou odváděny Ix za čtvrtroku na

b) Příjmy z lftoad' za sluŽby poskyované na základě Sazebníku úhrad za služby,schváleného městskou radou usiesením, budou oauáác"v 7x za ětvrtroku na účet města.c) Knihovna je povinna převést sponzorské dary na ir,á, ,.rrroratele. o částku sponzorskéhodaru bude rozpočet knihovny navýšen. Zřízovatel ponechá knihovně moŽnostdisponováru s těmito prostředky.
d) Dary do kniŽního fondu podléhají evidenci.e) Další práva a povinnosti zřizovátele a knihovny pokud nejsou stanoveny v této zřizovacílistině organizační složky, se řídí příslušnými p;áňil];ředpisy.

CI.7
Knihovna se zŤizuje na dobu neurčitou

CI.8
zřizovací listina
2004.

organizační stoŽky Městské knihovnv



cl.9
Tato zřizovací listina by|apoŤízenav 2 qrhotoveních, které mají stejnou platnost a po jednom
rýisku obdrží město Mnichovo Hradiště a Městská knihovna Mnichovo Hradiště.

V Mnichově Flradišti dne 31. 3. 2008
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