
 

        4. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 28.11.2022 

 

 

Důvodová zpráva: 

 
Ministerstvo kultury ČR, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 288/2002 Sb., kterým 

se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění pozdějších předpisů, s 

přihlédnutím k Usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací 

ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 

správy 

VYHLAŠUJE PRO ROK 2023 

VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

VE VÝBĚROVÉM DOTAČNÍM ŘÍZENÍ V PROGRAMU 

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN 

PODPROGRAM č. 3 

INFORMAČNÍ CENTRA VEŘEJNÝCH KNIHOVEN 

NA POSKYTNUTÍ DOTACÍ PRO 

 

provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
Radě městské části je předkládána žádost o vyslovení souhlasu s podáním žádosti o dotaci v programu 

VISK 3: Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI na nákup prvního balíčku e-knih., dle bodu 

2 výše uvedené výzvy:  

- PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E-KNIH V ČESKÉM JAZYCE (nákup licencí) pro 

základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a městské veřejné knihovny). 

 

Po schválení dotace dojde k uzavření rámcové smlouvy o spolupráci se společností Palmknihy-

eReading s.r.o. coby zprostředkovatele a provozovatele platformy, která poskytne knihovně startovací 

balíček e-výpůjček.  

     Společnost Lanius Tábor implementuje katalog e-knih do našeho elektronického katalogu Tritius. 

Dále bude zakoupen Tablet. Celý systém uvedeme do provozu a nabídneme k využívání uživatelům 

knihovny v 1. čtvrtletí roku 2023. 

 

Cílem je obohatit nabídku služeb knihovny novou, moderní službou. Obohacení knihovního fondu o 

více než 11 000 titulů bez nutnosti jejich fyzického vlastnictví.   

Způsob použití této nové služby chceme uživatelům předvádět na novém tabletu.     

 

 

Přílohy: - Žádost o poskytnutí dotace 

  - Popis projektu  

 

 

 

Předkladatel: Wachtlová Alena  

Zpracovatel: Wachtlová Alena 


