
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  

A HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2017 

 

 



Zpráva o činnosti a hospodaření 

Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2017 

 

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 / od 1. 5. 2017 ing. Lenka Štěpánková 

- 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  

Městské muzeum Nové Město nad Metují je příspěvkovou organizací města. 

Obhospodařuje 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 klášterní lékárny, měšťanský betlém z dílny řezbářky Jarmily 

Haldové a hodinky z produkce firmy Prim. V podkroví je depozitář všech přírodovědných 

sbírek. Městská galerie Zázvorka se nachází v budově bývalé městské šatlavy Na Zadomí čp. 

1210 a přilehlé věži. V přízemí je lapidárium a informační bod, 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 smíšené sbírky, knihovna a kanceláře 

muzea, využívá jej Základní umělecká škola, TV Metuje a některé novoměstské spolky a 

politické strany. V přízemí tohoto objektu sídlí Městské informační centrum. Muzeum má 

sedm stálých zaměstnanců, kteří zajišťují celoroční chod muzea, galerie a provoz 

informačního centra. V průběhu hlavní turistické sezóny (duben – říjen) je muzeum a galerie 

otevřeno denně kromě pondělí, infocentrum každodenně. Celá sbírka Městského muzea je 

přihlášena podle zákona 122/2000 Sb. do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury. V 

současné době je sbírka složena z těchto podsbírek: smíšená, botanická, geologická, 

entomologická, zoologická, fotoarchiv. Sbírku doplňuje knihovna s archivem. Zájmová oblast 

muzea a sbírek je zhruba vymezena hranicemi Regionu Novoměstsko.  

Základním posláním muzea je získávat, trvale uchovávat, evidovat a zhodnocovat 

sbírky a přispívat tak k uchování přírodního a kulturního dědictví. Muzeum patří spolu s 

knihovnou, Městským klubem, zámkem a ZUŠ mezi základní nositele kultury ve městě a 

aktivně se podílí na řadě společenských akcí. Zároveň úzce spolupracujeme se základními 

školami ve městě, MSSS Oáza, klubem seniorů, pro které např. organizujeme přednášky. Dále 

pokračuje popularizace muzea, ale i města a okolí v tisku, rozhlase a televizi. Na dobré úrovni 

je zejména spolupráce královéhradeckou redakcí Českého rozhlasu, který přináší nejen 

pravidelné reportáže z výstav a akcí pořádaných muzeem, ale i pozvánky na návštěvu 

zajímavých míst v Novém Městě nad Metují a blízkém okolí a spolupráce s TV Metuje, která 

sídlí v objektu Spolkového domu. Nedílnou součástí práce je setrvalá snaha o získání 

finančních prostředků z grantů, badatelská, poradní, výchovná a publikační činnost. Muzeum 

v roce 2017 vydalo dvě publikace – almanach krčínské školy od PhDr. Čestmíra Brandejse: 



Základní škola Krčín, minulost i současnost a knihu o osudech novoměstských Židů autora 

Mgr. Vladimíra Růžičky: Nejen jména na pomnících. Muzeum je členem Asociace muzeí a 

galerií ČR, jež naší instituci poskytuje poradní a metodickou pomoc. Dále spolupracujeme s 

Muzeem východních Čech v Hradci Králové a některými muzei v okolí.  

Rovněž pokračuje zpracování sbírek, které byly neuložené, ale získané v dřívějších 

letech. Ve sbírkotvorné činnosti se důrazněji zaměřujeme na dokumentování a zpracování 

historie města a okolí a doplňování dokladového materiálu. Smíšená podsbírka a fotoarchiv 

jsou nadále průběžně doplňovány. Mezi nejhodnotnější přírůstky v roce 2017 lze zařadit 

vyřezávaný dřevěný betlém z pozůstalosti po novoměstském občanovi J. K., který nám 

nezištně věnovala jeho dcera. Po očištění a konzervaci bude uložen v depozitáři a počítáme 

s ním pro příští vánoční výstavu. Sbírkotvorná činnost je vzhledem k omezeným prostorovým 

možnostem depozitářů zaměřena pouze na předměty menších rozměrů.  

Pracovníci muzea se podíleli na edukační činnosti pro školy, na přednáškách pro 

univerzitu 3. věku účastnili se odborných seminářů a školení, jedna spolupracovnice 

navštěvuje školu muzejní propedeutiky. Tradicí se staly červencové muzejní staročeské trhy a 

zářijové Dny evropského dědictví. Zajišťujeme také hlášení městského rozhlasu a 

aktualizujeme data na světelných novinách na Rychtě.   

 

V přírodovědném oddělení muzea pracují tři externisté. B. Hanušová má na starosti 

veškeré botanické sbírky, J. Franc sbírku hmyzu z řádů blanokřídlých, dvoukřídlých, vážek a 

motýlů a J. Resl sbírku hmyzu z řádu brouci a dál se stará o sbírku ptačích vajec, dermoplasty, 

geologii, sbírku ulit a lastur. V průběhu roku bylo provedeno ošetření celého prostoru všech 

přírodovědných depozitářů vykouřením. Mimo to bylo ošetřeno několik herbářových položek 

vymražením. Část entomologických sbírek, se kterými se pracuje jenom velmi omezeně, byla 

uložena do mikrotenových sáčků. Průběžná vizuální kontrola sbírek se provádí nejméně 

dvakrát v roce. Externisté mají ke konci roku 2017 na starosti 5013 herbářových položek, 

21430 kusů hmyzu, 2683 položek geologických vzorků, 432 položek zoologického materiálu 

(dermoplasty, ulity, lastury a vajíčka ptáků). Tento výčet je počet položek zapsaných v CESu. 

Část materiálu je nutno zpracovat.  

Pro veřejnost jsme připravili program, který zájemce seznámil s uložením a kvalitou 

přírodovědných sbírek. Jako doplněk akce se veřejnost mohla seznámit se zobrazovací 

přírodovědnou technikou. V roce 2018 bude odstraněn letitý dluh a stav našich sbírek bude 

postupně zveřejňován v odborné literatuře tak, aby se sbírka stala zdrojem poznání nejen pro 

odborníky, ale i laiky či školy.  

 

Sbírky:  

Geologická: Pro část geologické sbírky, která není vhodně uložena, musíme najít vhodnější 

umístění. Ostatní je uloženo v odpovídajícím prostředí. Tato sbírka je bez pohybu.  

Botanická: Tato sbírka byla v roce 2017 rozšířena o uložené položky z darovaného herbáře, 

rostliny pocházejí z Austrálie. Pro nutnost doplnit některé druhy do systému v programu 

Demus, budou zapsány a přihlášeny do CESu až v roce 2018.  

Entomologická: V průběhu roku bylo do sbírky zařazeno 687 kusů hmyzu. Větší část 

pochází z materiálu, který nebyl dosud zpracován a druhá část je materiál uložený z 

průzkumu, který muzeu zadal odbor ŽP Královéhradeckého kraje viz níže. Průzkum finančně 

uhradil prostředky na zpracování a uložení materiálu.  

Zoologická: Většina dermoplastických preparátů je stále součástí přírodovědné expozice. 

Tato sbírka je bez pohybu.  

Katalogizace sbírek: Ke zveřejnění sbírek pro odbornou veřejnost byl připraven celý herbář i 

sbírka mechů (zveřejněno zatím na stránkách muzea). Dále z hmyzu byla zpracovaná sbírka 



dvoukřídlého hmyzu, tesaříků, střevlíků, pestrokrovečníků a mršníků. Ke konci roku jsme 

začali zpracovávat čeleď nosatců, která je jednou z velmi cenných sbírek rámci republiky.  

Bioklub: Většina členů se nadále zabývala zadaným průzkumem „PR Zámecký park“ v 

Kostelci nad Orlicí. Zpráva z dvouletého průzkumu byla předána ke konci roku zadavateli 

(oddělení ŽP Královéhradeckého kraje) a ohlas na zprávu byl velmi pozitivní. Zpráva je 

zveřejněna na stránkách Bioklubu (www.bioklub.webnode.cz) a na stránkách muzea. Členové 

Bioklubu svoji práci pro muzeum dělají zcela bezplatně. Dva externí pracovníci (Franc, Resl) 

pokračovali s členy Bioklubu na průzkumu PR Zámecký park v Kostelci. Celkem bylo na 

lokalitě uskutečněno víc jak 40 návštěv. Bylo zaznamenáno 16 druhů chráněných zákonem a 

11 druhů zapsaných v červeném seznamu bezobratlých. Celkem bylo uloveno víc jak 780 

kusů hmyzu a ke konci roku je vše vypreparováno. Celkem bylo členy Bioklubu určeno 337 

druhů hmyzu, který je z části uložen ve sbírce muzea a ostatní ve sbírkách členů klubu 

(ukládání materiálu do sbírek z takovýchto průzkumů se řídí zákonnými předpisy). 

 

Na náklady zřizovatele byla opravena věž Zázvorky a do okenních otvorů  

nainstalovány sítě proti ptactvu. Městská galerie Zázvorka si v posledních letech upevnila své 

postavení, pravidelné krátkodobé výstavy se konaly zpravidla ve dvouměsíčních intervalech, 

výstavní plán je sestavován s ročním předstihem. V jarních měsících si zde své pravidelné 

místo nachází výstavy výtvarníků z partnerského města Hilden. V roce 2017 jsme v galerii 

zaznamenali několik úspěšných výstav, např. na vernisáž 13. 4. přišlo více než 160 

návštěvníků. Projevilo se to i v meziročním nárůstu návštěvnosti i tržeb.  

 

Návštěvnost muzea a galerie 

 2014 2015 2016 2017 

Městské muzeum 4446 4714 4159 4193 

Městská galerie 2078 1756 2173 2863 

Muzeum a galerie celkem 6524 6470 6332 7056 

 

 

Městské informační centrum pracuje na vysoké profesionální úrovni, otevírací doba a 

nabízené služby nemají v obcích srovnatelné velikosti obdoby. Pracovníci infocentra nabízeli 

veřejnosti všeobecné informace o městě a okolí, o historických a kulturních objektech a 

akcích, o ubytování a stravování, o autobusových a vlakových spojích, databanku prodejen, 

podniků a služeb, tisk, laminaci, prodej turistických suvenýrů, pohledů, map a knih, online 

systém prodeje vstupenek, prodej certifikovaných výrobků Orlické hory a Broumovsko, 

veřejný internet, zálohování paměťových karet, úschovu kol a zavazadel a zapůjčení holí na 

Nordic Walking. Infocentrum pokračovalo ve spolupráci se společností Branka o. p. s., s 

turistickými oblastmi Kladské pomezí a Orlické hory na propagaci města a okolí na 

vybraných veletrzích cestovního ruchu, pracovníci se účastnili několika seminářů a konferencí 

a podíleli se na přípravě novinových článků do turistických novin Kladského pomezí. 

Úspěšnou novinkou pro turisty byla organizace pondělních komentovaných prohlídek po 

Městské památkové rezervaci v měsících červenci a srpnu. Infocentrum prošlo kontrolou 

Certifikovaných informačních center a obhájilo certifikát kvality služeb třídy B udělený 

Ministerstvem pro místní rozvoj.  

 

 



Pracovníci muzea, galerie a infocentra se podíleli na následujících akcích: 

- 17. 1. 2017 přednáška o historii města pro klienty MSSS Oáza 

- 26. 1. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Jarmila Haldová – Botanické 

ilustrace 

- 6. 2. 2017 workshop o práci s facebookem 

- 9. 2. 2017 jednání o naučné stezce okolím města s grafikem (ve spolupráci s ORM) 

- 16. 2. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové o historii krčínské zvonice a pozvání 

do Nového Města (vysílána dne 26. 3. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3830283) 

- 1. 3. 2017 hodnotitelská komise Regionální výrobek (Branka) 

- 13. 3. 2017 beseda pro veřejnost s řezbářkou a malířkou Jarmilou Haldovou v Městské 

galerii Zázvorka 

- 14. 3. 2017 dvě besedy v učebně výtvarné výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ Malecí s 

řezbářkou a malířkou Jarmilou Haldovou (pro cca 60 dětí) 

- 16. 3. 2017 dvě besedy ve Spolkovém domě pro žáky 2., 3., 4. a 5. třídy ZŠ Krčín s 

řezbářkou a malířkou Jarmilou Haldovou a prohlídka Novoměstského měšťanského betléma a 

botanických ilustrací vystavených v Městské galerii Zázvorka (pro cca 120 dětí) 

- 22. 3. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Milan Bořek – obrazy, kresba  

- 28. 3. 2017 místní šetření v terénu k přípravě naučné stezky v okolí města 

- 29. 3. 2017 převzetí daru – vyřezávaného betléma a dalších předmětů z pozůstalosti po J. K. 

- 1. 4. - 18. 4. 2017 výstava v budově Městského muzea Velikonoce v muzeu 

- soutěž O nejkrásnější velikonoční kraslici 

- 13. 4. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Mirek Lazar – obrazy a kresby 

- 19. 4. 2017 regionální tisková konference Léto 2017 v Kladském pomezí – Náchod 

- 22. 4. reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové k výstavě Poklady z muzejních depozitářů 

(vysílána ve dnech 24. 4., 30. 4.) 

- 22. 4. 2017 nordic walking vycházka nejkrásnějšími výhledy a přírodními zajímavostmi (ve 

spolupráci s KČT) 

- 24. – 28. 4. 2017 Muzejní týden pro školy  

- 27. – 30. 4. 2017 Veletrh cestovního ruchu Regiony ČR – Dovolená 2017 – Lysá nad Labem 

- 29. 4. 2017 Den zvoníků Arcidiecéze pražské – Přednáška J. Hladíka o sv. Vojtěchovi – 

Mladotův dům, Praha – Hrad 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3830283


- 4. 5. 2017 přednáška pro posluchače univerzity 3. věku v zasedací síni MěÚ: Turistické cíle 

v okolí Nového Města nad Metují  

- 6. 5. 2017 vlastivědná vycházka po krčínských pamětihodnostech pro veřejnost 

- výstava ve sklepení Spolkového domu: DDM Stonožka se představuje 

- výstava ve foyer Kina 70: Československé legie, rok 1917 (ve spolupráci s Ladislavem 

Hartmanem) 

- 11. 5. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Hans-Joachim Uthke: Obráběč 

pilulek (výstava umělce z partnerského města Hilden) 

- 16. 5. 2017 – Setkání IC Kladského pomezí v NM – výměna informací, vzájemná distribuce 

materiálů 

- 18. 5. 2017 Mezinárodní den muzeí a galerií – vstup do muzea a galerie zdarma 

- 19. - 20. 5. 2017 Novoměstské hodinářské dny – komentované prohlídky muzejní expozice 

Prim 

- 25. 5. 2017 komentovaná prohlídka zvonice v Krčíně pro ZŠ Krčín (třída 2.A) 

- 25. 5. přednáška Dr. Petra Minaříka o Marii Terezii Habsburské, arcivévodkyni rakouské, 

královně uherské a české (k 300. výročí narození) 

- 29. 5. 2017 jednání krajské sekce Asociace muzeí a galerií v České Skalici 

- 2. 6. 2017 Školení: Grafika v cestovním ruchu a základy první pomoci – Hořice  

- 2. 6. 2017 vydání a křest almanachu krčínské školy Základní škola Krčín, minulost i 

současnost 

- 7. 6. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Broumovská skupina kostelů (ve 

spolupráci s Omnium z. s., Broumov) 

- 15. 6. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Petr Zinke: Struktury chaosu 

- 22. 6. 2017 komentovaná prohlídka zvonice v Krčíně pro ZŠ Krčín (třída 5.A) 

- 29. 6. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Vojtěch Sedláček – Obrazy a 

kresby 

- 6. 7. 2017 Presstrip se slovenskými novináři (Nové Město nad Metují a okolí) 

- 12. 7. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové o hradu Výrov 

- 13. 7. 2017 prohlídka města pro slovenských turistů v rámci zájezdu CK TRIP Žilina 

- 15. 7. 2017 Muzejní staročeské trhy na Hildenském atriu a v prostoru mezi Spolkovým 

domem a kostelem 



- 20. 7. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Král. z muzejní zahrádky a upoutávka na 

muzejní noc  

- výstava ve sklepení Spolkového domu: 50. výročí MŠ Rašínova 

- každé pondělí v červenci a srpnu od 14 hod. komentované prohlídky po MPR  

- 5. 8. 2017 Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova (kostýmované prohlídky historickým 

centrem) 

- 24. 8. 2017 komponovaná prohlídka historického centra s Janem Černčickým pro DDM 

Stonožka 

- 31. 8. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové o Městské galerii Zázvorka 

- 5. 9. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové o Měšťanském betlému v muzeu  

- 9. 9. 2017 Dny evropského dědictví (NM – Náchod – Kramolna) 

- výstava v Městské galerii Zázvorka: Vojtěch Sedláček – Obrazy a kresby 

- 14. 9. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Václav Macháň – obrazy a kresby, 

Zdeněk Farský - plastiky 

- 26. 9. 2017 certifikační komise Branka 

- 5. - 6. 10. 2017 členské forum ATIC Vrchlabí 

- 15. 10. 2017 vlastivědná vycházka pro veřejnost (35 osob) 

- 18. 10. 2017 komentovaná kostýmovaná prohlídka MPR pro ZŠ Krčín (30 osob) 

- 19. 10. 2017 Komentované kostýmované prohlídky muzea pro ZŠ Komenského (40 osob) 

- 23. 10. 2017 Pracovní setkání zaměstnanců IC Kladského pomezí v Úpici 

- 25. 10. 2017 Výběr významných hrobů na novoměstských hřbitovech (ve spolupráci 

s ORM) 

- 1. 11. 2017 Pohled do mikrosvěta – komentovaná návštěva depozitářů muzea a ukázky práce 

se zvětšovací technikou 

- 7. – 8. 11. Setkání pracovníků IC Královéhradeckého a Pardubického kraje v Jičíně 

- 10. 11. 2017 Setkání subjektů zapojených do Českého systému kvality služeb v cestovním 

ruchu v Hradci Králové – realizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor cestovního 

ruchu 

- 23. 11. 2017 vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Zdeněk Farský – Betlémy 

- 26. 11. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové – pozvání na Adventní muzejní noc 



- 2. 12. 2017 Adventní muzejní noc – komentované prohlídky muzea s výkladem Jarmila a 

Josefa Haldových (130 návštěvníků) 

- 2 12. 2017 zahájení výstavy v Městském muzeu: Betlémy řezbářské rodiny Haldových 

- 7. 12. 2017 reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové – výstava v muzeu Betlémy 

řezbářské rodiny Haldových, výstava v Městské galerii Zázvorka: Zdeněk 

Farský – Betlémy 

- 12. 12. 2017 vydána kniha Vladimíra Růžičky: Nejen jména na pomnících (o osudech 

novoměstských Židů) 

- 15. 12. 2017 přednáška pro studenty Univerzity 3. věku - Historie železnice v Novém Městě 

nad Metují  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Finanční ukazatelé (v Kč) 

 Hlavní činnost Doplňková činnost  

Příjmy celkem 3 788 986 562 474 

Příspěvek od zřizovatele 3 580 000 

Dotace z KÚ 40 000 

Jiný transfer (DLHM) 6 600 

Ostatní příjmy 

tržby z prodeje služeb (602) 128 121 60 284 

tržby z prodeje zboží (604) 33 441 404 513 

tržby z pronájmů (603)  97 652 

ostatní 849 

 

Výdaje celkem 4 015 582 331 839 

Spotřeba materiálu (501) 103 722 

z toho: kancelářské potřeby 12 421 

prostředky na úklid 11 689 

DDHM (1 000 – 3 000 Kč) 12 739 

propagační materiál 39 750 

knihy a časopisy 1 632 

ostatní materiál 25 491 

Spotřeba energie: (502) 351 562 

(plyn, el. energie, teplo, voda) 

Zboží (504) 49 855 331 839 

Oprava a udržování (511) 31 750 

Cestovné (512) 4 549 

Náklady na reprezentaci (513) 33 636 

Ostatní služby (518) 430 998 

z toho: telefony 44 861 

školení 11 640 

servisní služby 60 412 

leasing kopírka 45 710 

pojištění, ostraha, hasiči 38 046 

muzejní akce, výstavy, DED 86 577 

stravenky 60 294 

ostatní služby 83 458 

Mzdové náklady (521) 2 205 060 

z toho: platy 1 999 585 

dohody 205 475 

Zákonné pojištění (524) 679 861 

z toho: sociální pojištění 499 899 

zdravotní pojištění 179 962 

Ostatní pojištění (525) 5 459 

Nemocenská placená zaměstnavatelem (528) 14 448 



Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 

Ostatní pokuty a penále 0 

Úroky 0 

Manka a škody 0 

Jiné ostatní náklady 0 

Zákonné soc. náklady FKSP (527) 40 281 

Náklady DDHM nad 3000 (558) 55 677 

Odpisy majetku (551) 8 724 

Daň z příjmů 0 

 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: - 226 596 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: 230 635 

 

Stav fondů k 31. 12. rozpočtového roku (v Kč) 

Fondy stav k 1.1. příjem výdej stav k 31.12. 

Rezervní fond 163 414 46 487 0 209 901 

Fond odměn 5 995 47 000 0 52 995 

FKSP 16 065 40 281 26 676 29 670 

Investiční fond 61 250 8724 0 69 974 

 

 

Vypořádání příspěvku od zřizovatele (v Kč) 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil: 3 580 000 

 

Příspěvek organizace použila: 

- mzdy 2 205 060 

- odvody 679 861 

- energie 342 738 

- opravy 31 750 

- služby 291 042 

- materiál 29 549 

  

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán. 

 

Vyhotovila: Schválil: 

Ing. Lenka Štěpánková Jiří Hladík 

 

V Novém Městě nad Metují dne 12. února 2018 



Příloha - fotodokumentace 

 

Beseda výtvarnice Jarmily Haldové s žáky ZŠ Malecí 

 

Muzejní týden pro školy v Městském muzeu – ukázka práce řezbáře 



 

Vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Mirek Lazar – obrazy a kresby  

 

Výstava Mraky nad městem ve sklepení Spolkového domu 



 

Vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Hans-Joachim Uthke – Obráběč pilulek 

 

Muzejní staročeské trhy na Husově náměstí a na Hildenském atriu 



 
Vernisáž výstavy v Městské galerii Zázvorka: Vojtěch Sedláček – obrazy a kresby 

 

 
Prázdninové provázení turistů po Městské památkové rezervaci 



 
Dny evropského dědictví – historický průvod na Husově náměstí 

 

 
Přednáška členů přírodovědného oddělení – Pohled do mikrosvěta 

 



 
Příprava vánoční výstavy v Městském muzeu 

 

 
Adventní muzejní noc – výklad Josefa Haldy o Hřebečském betlému (Annenruhe) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


