
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2013 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti a hospodaření 

Městského muzea Nové Město nad Metují  za rok 2013 

 

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  

Příspěvková organizace města Městské muzeum Nové Město nad Metují obhospoda-

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

nachází expozice muzea zaměřené na historii města, řemesla 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.  

Městské muzeum v rámci Východočeské krajské sekce Asociace muzeí a galerií úzce 

spolupracuje s řadou muzeí v regionu. Muzeum má sedm stálých zaměstnanců, kteří zajišťují 

celoroční chod muzea a galerie a každodenní provoz informačního centra. V roce 2013 se 

kolektiv pracovníků stabilizoval, nedošlo k žádným personálním změnám. 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 letech přesahuje tři tisíce osob 

ročně. Výrazně vzrostlo množství občanů, kteří využívají služeb nového infocentra ve 

Spolkovém domě. Během roku navštívilo infocentrum bezmála 24.000 osob, z toho asi 1.600 

cizinců. Městské informační centrum v Novém Městě nad Metují se v květnu 2013 stalo 

členem Asociace turistických informačních center ČR, kategorie B. Pracovníci informačního 

centra reprezentovali město Nové Město nad Metují na veletrzích cestovního ruchu Holiday 

World  Praha (únor 2013) a Info tour Hradec Králové (březen 2013), společně s delegací 

města se zúčastnili 35. setkání Nových Měst Evropy v německém městě Breuberg-Neustadt 

(červen 2013), prezentovali město na Svátku papíru v partnerském městě Duszniki-Zdrój a na 

mezinárodním atletickém mítinku v Novém Městě (červenec 2013).    

 Městské muzeum získalo prostřednictvím Euroregionu Glacensis finanční prostředky 

na realizaci grantu pod názvem Autobusem, pěšky i na kole za kulturou v partnerských 



městech Nové Město nad Metují a Duszniki-Zdrój. V rámci mikroprojektu byly realizovány 

následující aktivity, které probíhaly u příležitosti Dne evropského dědictví v září 2013: 

1. Kyvadlová autobusová  doprava na trase Nové Město nad Metují – Duszniki-Zdrój 

2. Kulturní vystoupení na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují 

3. Otevření celkem 19 historických objektů v těchto městech a obcích: Nové Město nad 

Metují, Slavoňov, Rokole, Olešnice v Orlických horách, Lewin Kłodzki, Duszniki-Zdrój 

4. Trhy regionálních produktů a ukázky tradičních řemesel na Husově náměstí v N. Městě 

5.Výroba tří druhů česko-polských propagačních materiálů (skládačky Nové Město nad 

Metují, Turistika a Nordic Walking, Cyklovýlety) 

6. Výroba papírových tašek, pexesa, propisovacích tužek a neapolitánek  

7. Výroba dvou typů map města Nové Město nad Metují (mapa historického centra ks a mapa 

města             

 Po celý rok byl v muzeu otevřen kroužek s přírodovědným zaměřením. Nad rámec 

běžné činnosti kroužku byli dvě děti teoreticky připraveny pro okresní kolo biologické 

olympiády a muzeum mělo patronát nad jejich praktickým úkolem. Do přízemí Spolkového 

domu bylo trvale nainstalováno historické kolejiště ze 70. – 80. let 20. století, které muzeum 

získalo z pozůstalosti po novoměstském občanovi Rudolfu Rerichovi.    

            

Pracovníci Městského muzea se podíleli na následujících akcích:  

1.prosince 2012 – 1. února 2013 Vánoce v muzeu                                                                                                               

Výstava ve všech prostorách muzea 

 

27. února 1013 Blanka a Miroslav Mikátovi – Ohněm a mečem Přednáška o neobvyklých 

metodách ochrany přírody 

27. března 2013 Ladislav Maršík – Ekvádor, země mnoha podob        

Cestopisná přednáška 

13. května – 17. května 2013 Muzejní týden pro školy 

Netradiční prohlídky muzea s naučnou a vzdělávací tématikou 

 

18. května 2013 Mezinárodní den muzeí a galerií 

Volný vstup do objektů zdarma 

 

7. května – 30. září 2013 Ložnice našich babiček 

Výstava exponátů muzea a soukromých sbírek s programem pro děti a mládež 

 

21. června 2013 Muzejní svatojanská noc 

Noční prohlídka muzejního sklepení s programem 

 

13. července 2013 Muzejní staročeské trhy               

Ukázky řemesel a dovedností, rukodělná dílnička pro děti  

14. září 2013 Dny evropského dědictví 

V rámci Dnů evropského dědictví zpřístupnění vybraných památek, trhy regionálních produktů 

a ukázky tradičních řemesel 

29. listopadu 2013 Vánoční muzejní noc 

Vánoční prohlídky muzea s komponovaným programem 

 



30. listopadu 2013 – 1. února 2014 Staročeské vánoce v muzeu 

Výstava ve všech expozicích muzea 

11.prosince 2013 Kouzlo mechanických betlémů                            

Přednáška P. Jahnové a K. Andrese z Třebechovického muzea betlémů 

 

V Městské galerii Zázvorka se uskutečnily výstavy těchto výtvarníků a fotografů: 

 

19. ledna – 10. března 2013  Dana Holá-Charvátová    

14. března – 5. května 2013  Petra Schwarzerová       

9. května – 23. června 2013  Karin Dörre  (výtvarnice z partnerského města Hilden) 

28. června – 28. července   Jindřich Štreit (a Vladimír Suchánek)   

1. srpna – 1. září 2013  Yasu Suzuka (a Vladimír Suchánek)     

5. září – 10. listopadu 2013  Vladimír Rocman       

5. ledna – 14. listopadu 2013 Karel Vlček (a V. Rocman/J. Juránek)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Finanční ukazatelé 

          Hlavní činnost              Doplňková činnost  

Příjmy celkem                    3 664 847                    667 334 

příspěvek od zřizovatele                            3 400 000 

dotace z KÚ                                                      0 

dotační prostředky jiné                                   0 

ostatní příjmy 

tržby z prodeje služeb ( 602 )                   82 358                    178 683   

tržby z prodeje zboží  ( 604 )                        790                          394 288       

tržby z pronájmů          ( 603 )                                                                   94 363 

ostatní                                                         2 832      

čerpání rezervního fondu                                178 867 

 

Výdaje celkem                                   3 913 541                  418 642 

spotřeba materiálu  ( 501 )                              201 409 

z toho:  

kancelářské potřeby          11 894         

prostředky na úklid          10 228        

DDHM                        4 418 

Materiál – údržba,majetek do 1000,- Kč             22 172 

Propagační materiál                                           138 790 

Knihy a časopisy                                                    9 187 

Ostatní – krmení,příroda                                        4 720 

 

Spotřeba energie: ( 502 )                                 359 450 

(plyn, el. energie, teplo, voda) 

 

Zboží   ( 504 )                                                     13 906                            418 289 

Oprava a udržování ( 511 )                              55 612 

Cestovné ( 512 )                                                   1 903 

Náklady na reprezentaci ( 513 )                       33 680 

Ostatní služby  ( 518 )                                      548 650                                   353 

z toho: 

telefony                       66 243 

školení               5 170 

Servisní služby                                           59 045 

Leasing kopírka                                                    51 255 

Pojištění,ostraha ,hasiči                                        28 325 

Muzejní akce,výstavy                                         145 832 

Služby k vyhotovení propag. materiálů                69 850 

 

 

 

 



Mzdové náklady  ( 521 )                                2 038 333 

z toho: 

platy                                                                 1 741 422 

dohody                                                                296 911 

 

Zákonné pojištění  ( 524 )                                  606 370 

z  toho: 

sociální pojištění                                                   446 516 

zdravotní pojištění                                                159 854 

 

Ostatní pojištění   ( 525 )                                        4 994 

Nemocenská placená zaměstnavatelem (528 )     6 089 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení                              0 

Ostatní pokuty a penále                                                 0 

Úroky                                                                               0 

Manka a škody                                                               0 

Jiné ostatní náklady  

Zákonné soc.náklady FKSP (527)                        17 772 

Náklady majetek od 3000 ( 558 )                            3 373 

Odpisy majetku  ( 551 )                                         22 000 

Daň z příjmů  

 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:             - 248 693 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:        248 693 

 

Stav fondů k 31. 12. rozpočtového roku  

                       (v Kč) 

Fondy stav k 1.1. příjem výdej stav k 31.12. 

Rezervní fond 206 257 60 186 

 

141 825 124 618 

Fond  odměn  89 840 27 000 

 

37 042  79 798 

FKSP    5 671 

 

17 772 15 490 

 

   7 953 

Investiční 

fond 

 22 200 22 000 

 

0 44 200 

 

 

 

 



Vypořádání příspěvku od zřizovatele 

 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2013 činil                         3 400 000 Kč 

 

Příspěvek organizace použila: 

- mzdy         2 038 333  Kč 

- odvody                                                                                     606 370  Kč 

- energie            359 450  Kč 

- služby            395 847  Kč 

  

 

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán. 

 

 

 

 

Vyhotovili       Schválil 

Milena Hašková       Jiří Hladík 

a kolektiv pracovníků muzea     

 

V Novém Městě nad Metují dne 14.2.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – výběr fotodokumentace z roku 2013: 

 
Svatojánská muzejní noc – koncert terénních berušek 

 

 
Muzejní staročeské trhy 



 

 
Vernisáž Karin Dörre 

 

 

 
Vernisáž Jindřich Štreit 

 

 

 

 



 
Dny evropského dědictví 

 

 
Staročeské vánoce v muzeu 


