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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl Pr, vložka 40

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět činnosti:

1. listopadu 2001
Pr 40 vedená u Krajského soudu v Ostravě
K3 Bohumín, příspěvková organizace
Studentská 781, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
008 47 712
Příspěvková organizace
1. Pořádání koncertů, estrádních pořadů, divadelních představení vlastních i
nakupovaných.
2. Spolupráce se školskými zařízeními, občanskými sdruženími, zájmovými
organizacemi ve městě, charitami, nadacemi, církvemi.
3. Promítání filmů.
4. Poskytování dalších služeb v souladu s účelem zařízení a s přihlédnutím k
potřebám občanů a zřizovatele.
5. Absenční a prezenční půjčování knihovních fondů.
6. Zpřístupňování knihovních fondů prostřednictvím meziknihovních služeb a z
fondu jiné veřejné knihovny a z vlastního fondu jiným knihovnám v ČR.
7. Poskytování informačních služeb, tj. ústních a písemných bibliografických,
referenčních a faktografických informací a rešerší.
8. Umožňování přístupu k veřejným a veřejně přístupným provozovaným
počítačovým sítím (INTERNET).
9. Umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna
bezplatný přístup - např. databáze informačních pramenů vytvářené na národní
či mezinárodní úrovni, pomocí telekomunikačního zařízení.
10. Zpracování dat, služby databank, správa sítí.
11. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost (veřejné předvedení audiovizuálních
děl ve smyslu zák.č. 273/1993 Sb., živé provozování díla ve smyslu zák.č.
121/2000 Sb., organizování výstav.
12. Vydávání a veřejné šíření periodického tisku (ve smyslu zák.č. 46/2000 Sb.,)
a neperiodických publikací (ve smyslu zák.č. 37/1995 Sb.).
13. Organizování kulturních a jiných zájezdů pro veřejnost.
14. Provádění reprografických služeb pro své uživatele.
15. Další služby související s účelem zřízení, které bude knihovna poskytovat dle
svého uvážení s přihlédnutím k potřebám občanů a zřizovatele.

Doplňková činnost:
Pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:
ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:

Mgr. KAREL BALCAR, dat. nar. 4. srpna 1975
Úvozní 18, Skřečoň, 735 31 Bohumín
Den vzniku funkce: 1. května 2007
1
Ředitel je oprávněn vystupovat a jednat jménem organizace
samostatně. Ředitel za příspěvkovou organizaci podepisuje
tak, že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak vyznačenému
názvu příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
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Zřizovatel:
Město Bohumín, IČ: 002 97 569
Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
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