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l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název organizace: 

Husova knihovna v Modřanech, příspěvková organizace 

Sídlo organizace: 

Komořanská 35/12, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Pobočka: 

Lysinská 1862/42, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Právní forma: 

příspěvková organizace s právní subjektivitou 

 

IČ: 

70885567 

DIČ: 

CZ70885567 

Obchodní rejstřík: 

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 54 

 

Evidenční číslo knihovny na Ministerstvu kultury ČR: 

4501/2003 

Telefon, e-mail, web: 

Komořanská - 244 400 070, 241 774 117, info@hkmodrany.cz  

Lysinská - 241 776 798  

www.hkmodrany.cz 

Vedoucí organizace: 

Bedřiška Kotmelová 

Zřizovatel: 

Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany 

Zřizovací listina: 

Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 284/Z 

ze dne 12. 02. 2002 

 
 

 

 

mailto:info@hkmodrany.cz


O knihovně 

Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací Městské části Praha 

12 podle usnesení zastupitelstva ze dne 12. 2. 2002.  

Hlavním účelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Husova knihovna v 

Modřanech (dále jen knihovna) je provozování knihovnické, informační, 

osvětové, výchovné a kulturní činnosti. 

Předmětem činnosti je: 

1. Půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů za podmínek 

stanovených knihovním řádem knihovny 

2. Pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře kulturního 

povědomí občanů 

3. Poskytování bibliograficko-informačních služeb 

Statutárním orgánem knihovny je vedoucí organizace, kterého jmenuje a odvolává 

rada Městské části Praha 12. Vedoucí knihovny jedná ve všech věcech organizace 

samostatně, v plném rozsahu, je odpovědný za její činnost, za správu svěřeného 

majetku a za řádné využívání přidělených prostředků. 

Husova knihovna v Modřanech má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1923 

na popud vzdělávácí modřanské Besedy Tyl. Od té doby nepřetřžitě poskytuje 

kvalitní knihovnické a informační služby. Knihovna byla zasažena povodněmi 

v roce 2002, v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce knihovny a knihovna byla 

znovu otevřena.  

Knihovna má pobočku s výborným knižním fondem, kterán sídlí v ulici Lysinská 

v Tyršově čtvrti v Modřanech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. STATISTIKA 

 

Husova knihovna v Modřanech v číslech k 31.12.2008 

 

Počet zaměstnanců v přepočtu na celé 

úvazky 

5,2 

  

Knihovní fond 42 718 

Z toho naučná lit. 13 580 

            beletrie 29 138 

Počet exemplářů docházejících periodik 25 

  

Počet registrovaných čtenářů 1 561 

Z toho čtenáři do 15 let 373 

  

Počet návštěvníků 22463 

  

Výpůjčky celkem 89 225 

naučná lit. pro dospělé 13 641 

             Beletrie pro dospělé 64 151 

              Nauč. Lit. Pro dětské čtenáře 2 404 

               Beletrie pro dětské čtenáře 8 456 

periodika 3 092 

  

PC v knihovně 10 

Z toho on-line katalog 2 

              Napojení na internet 8 

Počet uživatelů internetu 1 667 

  

Vzdělávací, výchovné a kulturní akce v 

knihovně 

31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2008 v událostech 
 

Husova knihovna v Modřanech v současnosti měří svůj čas od povodní v roce 

2002 a pak od znovuotevření hlavní, zrekonstruované budovy v roce 2006. V roce 

2008 se již téměř podařilo zlikvidovat následky povodní v knižním fondu a díky 

tomu se mohly více začít rozvíjet doprovodné akce pro veřejnost. 

 

Akce pro veřejnost v roce 2008 

V roce 2008 slavily Modřany 830 let své existence. V Husově knihovně 

v Modřanech proběhla 3 čtení z Modřanské kroniky, která byla hodně 

navštěvována a místními občany velice kladně hodnocena. 

 

Na podzim roku 2008 se rozběhlo Setkávání maminek resp. Rodičů, kdy se 

jedenkrát za 14 dní setkávají většinou maminky (i když tatínkové také někdy 

dorazí) s psycholožkami, aby probraly svoje trable při výchově dětí. 

 

I nadále se rozvíjí spolupráce se školami a se školkami.  Školy a školky chodí na 

exkurze, mateřská školka K Dolům sídlící v ulici Palmetová má s naší knihovnou 

domluvenou pravidelnou spolupráci a rozvíjení vztahu ke čtení. 

 

V listopadu se uskutečnila přednáška, jak se žije v Afghánistánu, mapující 

současnost této válkou zasažené země. 

 

 

Poprvé v adventní době otevřela knihovna 11. 12. své prostory až do půlnoci. 

Čtenáři si mohli půjčovat a vracet knihy, tuto noc jim bylo odpuštěno zpozdné. 

Zároveň probíhal  hudební program, kde vystoupil místní modřanský sbor při 

farnosti Nanebevzetí Panny Marie, dále František Kostlán s pásmem písní a 

zhudebněných básní. Nedílnou součástí bylo vynikající občerstvení, které 

připravily dílem knihovnice a dílem čtenáři. Prostory knihovny byly využity 

skutečně až do půlnoci a díky velké odezvě se zavede tradici Adventních nocí 

v knihovně. 

 

Celkem proběhlo 31 akcí pro veřejnost, včetně exkurzí škol. 

 

V květnu odešla na mateřsou dovolenou dosavadní vedoucí Petra Linhartová. 

V červnu na její místo nastoupila Bedřiška Kotmelová. 

 

Něco navíc 

Knihovna v roce 2008 zřídila pro čtenáře kávový a čajový koutek, kde je zdarma 

k dispozici káva a čaj a příjemné posezení. Dále se podařilo díky daru Ing. 

Vopelky zařídit dětský koutek  velkými barvnými polštáři a matrací, které hojně 

využívají děti s maminkami. 

 



 

 

 

 

Hospodaření knihovny v roce 2008 

Výnosy organizace v tis. Kč 

Výnosy z vlastní činnosti 123,7  

Výnosy z úroků     6,4 

Čerpání z rezervního fondu   19,0 

Účelová dotace na knihy   62,5 

Dotace zřizovatele 2 921,0 

celkem 3 132,6 

 

 

Náklady organizace v tis. Kč 

Materiálové náklady  308,5 

 Z toho knihy  254,2 

Energie  190,3 

Opravy a udržování     8,3 

Cestovné      5,5 

Náklady na reprezentaci      4,2 

Služby   383,8 

Mzdové prostředky 1 355,0 

Odvody na pojistné   460,5 

Sociální náklady     50,3 

Ostatní náklady     56,3 

Odpisy majetku    309,9 

celkem 3 132,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Husova knihovna v Modřanech děkuje všem čtenářům za přízeň, dárcům knih za 

knihy. Knihovna také děkuje Ing. Petru Vopelkovi za dar na zařízení dětského 

koutku. 

Dále děkuje Městské knihovně v Praze za podporu materiální v podobě nových 

PC a za podporu ve formě konzultací a to zejména paní Dagmar Volencové. 

Knihovna dále děkuje Městské části Praha 12 za podporu při její činnosti 

nejenom formou každoročního příspěvku, ale také za propagaci její činnosti a 

otevřenost s jakou je rozvoj knihovny přijímán. 

 
 

 


