
Příloha č. 1 KŘ

POPLATKY

ZÁPISNÉ A REGISTRAČNÍ POPLATKY - podle čl. 8 KŘ 

Jednorázový poplatek za vystavení čtenářského průkazu pro nového čtenáře nebo průkazu pro 
právnickou osobu resp. za vystavení nového průkazu  za průkaz zničený  nebo 
ztracený........................................................................................................................................25 Kč

Registrační poplatek pro čtenáře staršího 15 let na dobu 12 měsíců..........................................100 Kč

− pro studenty, důchodce, matky (otce) na MD a RD, držitele průkazů ZTP a 
ZTP-P …...................................................................................................50 Kč

− pro cizí státní příslušníky........................................................................100 Kč
− pro právnické osoby (za každý čtenářský průkaz na dobu 12 měsíců)...200 Kč
− pro čtenáře poboček v městských částech................................................20 Kč
− pro čtenáře v Městském klubu důchodců Blansko...................................20 Kč

 

VÝPŮJČNÍ POPLATKY

Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma.

Meziknihovní výpůjční služba ( v rámci ČR ).........................................................................50 Kč/ks
Rezervace knihovní jednotky...................................................................................................10 Kč/ks
Kauce při absenční výpůjčce pro osoby na základě ustanovení čl. 12 KŘ  dle hodnoty vypůjčených 
materiálů.

KOPÍROVÁNÍ, TISKOVÉ A REŠERŠNÍ SLUŽBY

Cena za jednu kopii nebo tisk z počítače formátu A4 jednostranně...............................................2 Kč
                                                                               A4 oboustranně................................................4 Kč

        A3 jednostranně...............................................3 Kč
        A3 oboustranně................................................6 Kč

Skenování jedné strany formátu A4................................................................................................4 Kč
Rešeršní služba na vyžádání bez využití PC (1 hod)....................................................................50 Kč
Rešeršní služba na vyžádání s využitím PC (1 hod)...................................................................100 Kč

POPLATKY Z PRODLENÍ (ZPOZDNÉ) – podle čl. 32 KŘ 

Za jednu knihovní jednotku a jeden kalendářní den překročení řádné výpůjční lhůty....................1Kč

POPLATKY ZA UPOMÍNÁNÍ – podle čl. 33 KŘ  

Vycházejí z vynaložených nákladů a z platných poštovních sazeb. Na základě čl. 32 KŘ  se 
připočítávají ke zpozdnému podle počtu a druhu odeslaných upomínek.

1.-3. upomínka poštou nebo elektronicky....................................................................................20 Kč
4. upomínka (odesláno doporučeně)............................................................................................50 Kč



NÁHRADY ŠKODY A ZTRÁT

Poškození knihovní jednotky........................................................................................................50 Kč
Vyřazení, nahrazení audiomédia: pořizovací cena+pokuta za ztrátu..........................................100 Kč
Vyřazení, nahrazení knihy: pořizovací cena knihy+pokuta za ztrátu.........................................100 Kč

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY

Kurzovné, prodej vyřazených knihovních jednotek apod. stanoví MKB na základě smluvních cen.
     

         

       

Tato příloha KŘ  nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko


