
 

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012  

 

 

1) Název subjektu, adresa, IČ   

 Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují 

Adresa:                  Na  Zadomí  1226, 549 01 Nové Město nad Metují 

IČ:                          71229337 

 

2) Základní údaje o organizaci  

Právní forma:  příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 

Předmět činnosti:   muzejní a sbírková činnost, provozování galerie a IC  

Doplňková činnost:  vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací práce 

zprostředkování obchodu a služeb 

velkoobchod a maloobchod 

správa a údržba nemovitostí 

pronájem a půjčování věcí movitých 

Zřizovatel:   město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,  

    549 01 Nové Město nad Metují, IČ 00272876 

Ředitel organizace: Jiří Hladík 

Telefon:   731 658 055 

e-mail:   reditel@muzeum-nmnm.cz 

 

3) Rámcový popis personálního obsazení organizace k zajištění jejího fungování 

7 stálých pracovních úvazků 

1. Ředitel (Jiří Hladík)  

- povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny 

 

2. Zástupce ředitele (Monika Mrázková)  

- kurátor sbírkových fondů, správa knihovny, zajišťování kulturních akcí pořádaných 

muzeem a městem, obsluha IC, průvodce 

 



 

 

3. Ekonom, personalistika (Milena Hašková)  

- hospodaření příspěvkové organizace, personalistika, zajišťování kulturních akcí pořádaných 

muzeem a městem, zapisování přírůstků do databáze, obsluha IC, průvodce muzea 

 

4. Vedoucí IC (Petra Kuřátková)  

- kompletní zajištění a vedení provozu IC, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a 

městem 

 

5. Referent IC (Mgr. Jiří Švanda)  

- kompletní zajištění provozu IC, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a městem, 

průvodce muzea 

 

6. Odborný pracovník a metodik galerie (Ing. Petr Suchánek)  

- výstavní a přednášková činnost, metodik galerie, redakční práce, obsluha IC 

 

7. Odborný pracovník muzea (Martina Grymová)  

- průvodce muzea, zajišťování kulturních akcí pořádaných muzeem a městem, obsluha IC 

 

4) Slovní zhodnocení činnosti za uplynulý rok – např. splnění plánovaných aktivit, 

úspěchy organizace nebo problémy – toto záleží na zaměření, možnostech a aktivitě 

organizace, jak bude zpracováno. 

Příspěvková organizace Městské muzeum Nové Město nad Metují obhospodařuje tři 

historické budovy v městské památkové rezervaci. V domě Na Zadomí čp. 1226 se 

nachází expozice muzea zaměřené na historii města a přírodu regionu. Dále je zde 

vystavena část barokní lékárny z kláštera Milosrdných bratří, měšťanský betlém z dílny 

řezbářky Jarmily Haldové a hodinky z produkce firmy PRIM. Městská galerie Zázvorka 

se nachází v budově bývalé městské šatlavy Na Zadomí čp. 1210 a přilehlé věži. 

V přízemí je lapidárium a pobočka infocentra, v prvním patře stálá expozice, která 

představuje díla novoměstských výtvarníků a v podkrovních prostorách se během roku 

střídají krátkodobé výstavy z různých oborů výtvarného umění. Ve Spolkovém domě na 

Husově náměstí čp. 1225 jsou umístěny depozitáře, knihovna a kanceláře muzea, využívá 

jej Základní umělecká škola, TV Metuje a některé novoměstské spolky a politické strany. 

V přízemí objektu sídlí Městské informační centrum.  

Muzeum má sedm stálých zaměstnanců, kteří zajišťují celoroční chod muzea a galerie 

a každodenní provoz informačního centra. V roce 2012 došlo v Městském muzeu 

k následujícím personálním změnám. Dne 2.1. nastoupila Bc. Jindra Zelená, která po 

vzájemné dohodě pracovní poměr ukončila ke dni 13.4. Od 1.5. nastoupila do pracovního 

poměru Martina Grymová a od 1.6. Mgr. Jiří Švanda. Pracovníci muzea a galerie dbají na 

to, aby všechny svěřené sbírky byly odpovídajícím způsobem uloženy, uchovávány a 

dokumentovány, organizují krátkodobé výstavy, výchovně vzdělávací činnost, zaměřují se 

na spolupráci s novoměstskými školami a městem. Dále obstarávají hlášení městského 

rozhlasu a provozují světelné noviny. Pracovníci infocentra nabízejí informace o městě a 



okolí, o ubytování, stravování, veřejný internet, úschovnu zavazadel a kol, prodej 

turistických suvenýrů, map, knih, regionálních produktů, on-line prodeje vstupenek a další 

služby. V některých směrech suplují práci odboru cestovního ruchu, jež na městském 

úřadě není zřízen. Počet návštěvníků muzea a galerie v posledních přesahuje tři tisíce osob 

ročně, jejich úbytek jsme v roce 2012 nezaznamenali. Výrazně však vzrostlo množství 

občanů, kteří využívají služeb nového infocentra ve Spolkovém domě. V hlavní turistické 

sezóně (květen -září) to bylo více než 12 500 osob, oproti loňsku se jejich počet zvýšil 

téměř o pět tisíc.           

 Dne 22. února byla v budově Městského muzea čp. 1225 slavnostně otevřena nová 

Přírodovědné interaktivní expozice, která byla nainstalována v předcházejícím roce. 

V prvních čtyřech měsících roku probíhaly rozsáhlé stavební úpravy v přízemí 

Spolkového domu čp. 1225. Po zásadní rekonstrukci tohoto prostoru sem bylo před 

zahájením letní turistické sezóny přesunuto informační centrum z budovy muzea čp. 

1226, další nově upravené místnosti byly využity pro muzejní expozici a sklad. V průběhu 

roku bylo také opraveno boční venkovní schodiště u Spolkového domu.  

  

Pracovníci Městského muzea se podíleli na následujících akcích:  

23. - 27. dubna - Muzejní týden pro školy (netradiční prohlídky muzea s naučnou a 

vzdělávací tématikou)          

1. května -  30. září - Z truhly našich babiček (výstava exponátů muzea a soukromých 

sbírek s programem pro děti a mládež) 

24. června - Svatojanská noc (noční prohlídka muzejního sklepení s programem) 

 

15. září  - Dny evropského dědictví – (Husovo náměstí) 

 

30. listopadu - Vánoční muzejní noc (vánoční prohlídky muzea s komponovaným 

programem) 

 

1.prosince - 1. února 2013 - Vánoce v muzeu (výstava betlémů zapůjčených z 

třebechovického muzea i od soukromých sběratelů) 

 

Na sklonku roku byl po několika letech obnoven měsíční cyklus přednášek „Setkání 

s…“, uskutečnily se dvě přednášky 

 

9. listopadu - Pavel Mlynář: Cestopisné vyprávění Gruzie, Arménie, Írán  

 

12. prosince - Josef Halda: Hřebečský betlém s příběhem Annenruhe 

 

 

 

 



 

 

V Městské galerii Zázvorka se uskutečnily tyto výstavy: 

 

13. ledna – 11. března - Bohuslav Reynek – grafika, Daniel Reynek - fotografie 

 

15. března – 6. května - Český klub fotografů amatérů v Praze a Jindra Imlauf  

 

11. května – 24. června - Hans-Joachim Uthke, kresby, grafika 

 

28. června – 2. září - Pavel Matuška  - Usmívání – humorná malba, kresba, řezba 

 

6. září – 28. října – Farský – Linky času – plastika, grafika 

 

14. září – 30. prosince – Graduál český, graduál Nového Města nad Metují (ve 

spolupráci s občanským sdružením Poznávání) 

 

2. listopadu – 30. prosince Vojtěška Vlčková – Biblické krajiny – plastika 

 

 

 

Ediční činnost: 

 

Acta Musaei Neostadeni Bohemiae – muzejní sborník 

Pozvánka do partnerských měst – brožura 

Plán města a okolí – leták 

Průvodce náměstím – turistická skládačka  

Kalendářík 2012  

Český klub fotografů amatérů v Praze a Jindra Imlauf – katalog k výstavě 

Hans-Joachim Uthke - kresby, grafika – katalog k výstavě 

Pavel Matuška - kreslený humor, řezba – katalog k výstavě 

Zdeněk Farský + Zdeněk Farský ml. - plastika, grafika – katalog k výstavě 

Graduál český, graduál Nového Města nad Metují – katalog k výstavě 

Dana Holá-Charvátová - plastika – katalog k výstavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Finanční ukazatelé 

          Hlavní činnost              Doplňková činnost  

Příjmy celkem                     3 732 768                  463 894 

příspěvek od zřizovatele                            3 300 000 

dotace z KÚ                                                      84 000 

dotační prostředky jiné                                 223 382 

ostatní příjmy 

tržby z prodeje služeb ( 602 )                   79 000                    126 918   

tržby z prodeje zboží  ( 604 )                     3 381                          284 916       

tržby z pronájmů          ( 603 )                                                                   52 060 

ostatní                                                            112        

čerpání rezervního fondu                                  42 893 

 

Výdaje celkem                                   3 824 385                  285 091 

spotřeba materiálu  ( 501 )                              223  380 

z toho:  

kancelářské potřeby          21 465         

prostředky na úklid            9 812        

DDHM                        9 963 

Materiál – údržba,majetek do 1000,- Kč             23 863 

Propagační materiál z grantu                             126 953 

Knihy a časopisy                                                  24 809 

Ostatní – krmení,příroda                                        6 515 

 

Spotřeba energie: ( 502 )                                 500 831 

(plyn, el. energie, teplo, voda) 

 

Zboží   ( 504 )                                                                                        284 646 

Oprava a udržování ( 511 )                              34 984 

Cestovné ( 512 )                                                   8 430 

Náklady na reprezentaci ( 513 )                       33 792 

Ostatní služby  ( 518 )                                      432 943                              445 

z toho: 

telefony                       66 197 

školení               8 300 

Servisní služby                                           58 234 

Leasing kopírka                                                    50 536 

Pojištění,ostraha ,hasiči                                        22 887 

 

Mzdové náklady  ( 521 )                                1 838 117 

z toho: 

platy                                                                 1 633 338 

dohody                                                                204 779 



 

Zákonné pojištění  ( 524 )                                   555 341 

z  toho: 

sociální pojištění                                                   407 775 

zdravotní pojištění                                                147 566 

 

Ostatní pojištění   ( 525 )                                        4 374 

Nemocenská placená zaměstnavatelem (521 )   14 347 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení                              0 

Ostatní pokuty a penále                                                 0 

Úroky                                                                               0 

Manka a škody                                                               0 

Jiné ostatní náklady  

Ostatní sociální pojištění (527)                             16 540 

Náklady majetek od 3000 ( 558 )                        139 281 

Odpisy majetku  ( 551 )                                         22 000 

Daň z příjmů  

 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:                    - 91 617 

 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:             178 803 

 

Stav fondů k 31. 12. rozpočtového roku  

                       (v Kč) 

Fondy stav k 1.1. příjem výdej stav k 31.12. 

Rezervní fond 210 742 38 408 42 893 206 257 

Fond  odměn  79 840 10 000 

 

0  89 840 

FKSP    3 102 

 

16 539 13 970 

 

   5 671 

Investiční 

fond 

 22 000 0 0 22 000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vypořádání příspěvku od zřizovatele 

 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2012 činil                       3 300 000 Kč 

 

Příspěvek organizace použila: 

- mzdy         1 852 464  Kč 

- odvody                                                                                     576 254 Kč 

- energie            500 831  Kč 

- služby            370 451  Kč 

  

 

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán. 

 

 

 

Vyhotovila      Schválil 

Milena Hašková     Jiří Hladík 

 

V Novém Městě nad Metují dne 15.2.2013 

 

 


