Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Sezemicích
1. Roční registrační poplatek - opravňuje čtenáře k využívání služeb v knihovně
Kategorie čtenářů
Dospělí

100 Kč

Dospělí - držitelé průkazu ZTP

50 Kč

Děti do 15 let

30 Kč

Právnické osoby

200 Kč

Registrační poplatky hradí uživatel za běžný rok, tj. za dvanáct po sobě jdoucích
kalendářních měsíců.

2. Jiné placené služby
1.

Jednorázová návštěva

20 Kč

3. Upomínky a sankční poplatky
Sankční poplatky – při překročení výpůjční lhůty, načítají se od následujícího dne po
uplynutí řádné výpůjční lhůty
I. upomínka – prodlení nad 21 dnů

20 Kč

II. upomínka – prodlení nad 42 dnů

50 Kč

III. upomínka – prodlení nad 56 dnů

100 Kč

IV. upomínka - prodlení nad 84 dnů

150 Kč

poplatek z prodlení za každý den prodlení

5 Kč

předání právnímu zástupci – prodlení nad 105 dní

500 Kč + skutečné
právního zástupce

náklady

4. Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
poštovné a balné za MVS (úhrada současně
60 Kč + skutečné náklady
s objednávkou) + cena stanovená zasílající knihovnou
účtované zasílající knihovnou
(úhrada při vypůjčení publikace)
poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a
50 Kč
každý titul

5. Ztráty a náhrady škod
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

30 Kč

poškození čárového kódu

10 Kč

poškození obalu knihy

20 Kč

Ztráta, poškození, zničení knih
způsob náhrady

cena

manipulační
poplatek

náhrada za
zpracování

věcná náhrada téhož vydání za
ztrátu nebo zničení

0 Kč

100 Kč

0 Kč

věcná náhrada jiného vydání za
ztrátu nebo zničení

0 Kč

100 Kč

100 Kč

finanční náhrada za ztrátu nebo
zničení

skutečná cena
knihy a vazby
podle cen na
trhu v době
ztráty

100 Kč

100 Kč

Ztráta, poškození, zničení časopisů a brožur
způsob náhrady

cena

manipulační
poplatek

náhrada za
zpracování

věcná náhrada téhož vydání za
ztrátu nebo zničení

0 Kč

50 Kč

0 Kč

věcná náhrada jiného vydání za
ztrátu nebo zničení

0 Kč

50 Kč

50 Kč

finanční náhrada za ztrátu nebo
zničení

skutečná cena
knihy a vazby
podle cen na
trhu v době
ztráty

50 Kč

50 Kč

O způsobu náhrady škody rozhoduje pracovník knihovny po dohodě s uživatelem.

6. Služby za úhradu
Přístup na internet
Registrovaní uživatelé knihovny

0 Kč

Ostatní uživatelé

25 Kč za každou započatou
hodinu užívání internetu

Základy internetu – instruktáž (s přihlédnutím k provozním podmínkám knihovny)
Registrovaní uživatelé knihovny

40 Kč za hodinu

Ostatní uživatelé

90 Kč za hodinu

Tiskový výstup z databází (tiskárny)
formát A4 – 1 strana – černobílý tisk

2 Kč

formát A4 – 1 strana – barevný tisk – pokrytí 10%

12 Kč

formát A4 – 1 strana – barevný tisk – pokrytí 90%
24 Kč
(obrázek, plakát)
Kopírování
formát A4 – 1 strana – černobílý tisk

3 Kč

formát A4 – 1 strana – černobílý tisk – oboustranný
5 Kč
tisk
Balení knih do ochranné fólie
do formátu A5 vč.

4 Kč

do formátu A4 vč.

5 Kč

Pronájem společenské místnosti
období 01. 05. – 15. 10.

150 Kč/každá započatá hodina

období 16. 10. – 30. 04

180 Kč/každá započatá hodina

Ostatní služby
Příležitostný prodej vyřazených knihovních jednotek (kniha, dle rozhodnutí pracovnice
časopis, aj.)
knihovny
Dárkový poukaz

Veškeré ceny za služby jsou uvedeny včetně DPH.

v ceně ročního
registračního poplatku

