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Ceník poskytovaných služeb v rámci hlavních činností pro rok 2020 

s účinností od 1. ledna 2020 

 

 

1) Muzeum Bílovec a Turistické informační centrum Bílovec 

 

Ceník poskytovaných služeb  

 

Dospělí            60 Kč 

Senioři/ ZTP / děti (6-15 let)/ studenti do 26 let (po předložení  

studentského průkazu)          30 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí a neomezený počet dětí do 15 let)   120 Kč 

Děti do 6 let          zdarma 

Školní skupiny         zdarma 

Poskytování informací občanského i turistického charakteru   zdarma 

Muzejní lekce  pro školy        20 Kč/žák 

(pedagogický doprovod zdarma) 

 

2) Městská knihovna Bílovec 

 

Ceník poskytovaných služeb  

 

• Zápisné do knihovny na kalendářní rok  

Děti a mládež (do 18 let)         40 Kč 

Dospělí          80 Kč 

Senioři (nad 70 let) /držitelé průkazu ZTP       zdarma 
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• Zápisné do poboček knihovny (Lubojaty, Výškovice, Bravinné) na kalendářní rok  

Děti a mládež (do 18 let)        20 Kč 

Dospělí          40 Kč 

Senioři (nad 70 let) /držitelé průkazu ZTP      zdarma 

 

• Upomínky 

1. upomínka (po 7 dnech od uplynutí výpůjční doby)    20 Kč 

2. upomínka (po 14 dnech od uplynutí výpůjční doby)    40 Kč 

3. upomínka (po 21 dnech od uplynutí výpůjční doby)    60 Kč 

4. upomínka  (po 35 dnech od uplynutí výpůjční doby)    100 Kč 

upomínací dopis (po 49 dnech od uplynutí výpůjční doby)   150 Kč 

předžalobní dopis (po 60 dnech od uplynutí výpůjční doby)   200 Kč 

Poplatek z prodlení u čteček e-knih (následující den   

po uplynutí výpůjční doby)        10 Kč/den 

 

• Úhrady škod a ztrát  

ztracený nebo poškozený čtenářský průkaz     20 Kč 

poškozený obal knihy        20 Kč 

poškozený čárový kód knihy       20 Kč 

O výši a způsobu úhrady za poškozený nebo ztracený dokument rozhoduje pověřený 

pracovník knihovny. Bližší specifikace zahrnuje Knihovní řád Městské knihovny Bílovec. 

 

• Další služby v rámci hlavní činnosti 

Půjčování audioknih         zdarma 

Absenční půjčování e- čteček – kauce  500 Kč a půl roku aktivní registrace 

PC s přístupem k internetu        zdarma 
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Wi-fi připojení         zdarma 

Foyer (čítárna) – denní tisk        zdarma 

Půjčování zvukových nahrávek slabozrakým a nevidomým uživatelům zdarma 

Meziknihovní výpůjční služba (manipulační a poštovní náklady)  80 Kč 

Meziknihovní výpůjční služba pro žádající knihovny (poštovné a balné) 60 Kč 

Pronájem společenské místnosti      350 Kč/ hodina 

Pronájem foyer (čítárny)       150 Kč/ hodina 

 

 

 

Schváleno Radou města Bílovec dne 11. 11. 2019, usnesením č. RM/673/24/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


