ZPRÁVA O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření
Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015
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
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. Dále pokračuje popularizace muzea, ale i města a okolí v tisku, rozhlase a
televizi. Na dobré úrovni je zejména spolupráce královéhradeckou redakcí Českého rozhlasu a
TV Metuje, která v součinnosti s muzeem natočila reportáž do pořadu České televize Toulavá
kamera. Nedílnou součástí práce je setrvalá snaha o získání finančních prostředků z grantů,
badatelská, poradní, výchovná a publikační činnost. 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. V roce 2015 jsme
z rozpočtu muzea provedli rekonstrukci osvětlení v expozici hodinek Prim a zpřístupněním
muzejní zahrádky jsme rozšířili nabídku pro návštěvníky muzea v letním období. V předvečer
20. výročí založení muzea byla v Sále řemesel otevřena nová expozice - krejčovská dílna.
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. Muzeum odkoupilo sbírku fotografických vyobrazení z
pozůstalosti Josefa Martinka čítající asi 6000 originálních fotografií, pohlednic a
fotoreprodukcí. Protože je sbírka strukturovaná podle subjektivních rysů jejího tvůrce, bude
nutné provést její postupnou restrukturalizaci dle obecných kritérií. Sbírkotvorná činnost je
vzhledem k omezeným prostorovým možnostem depozitářů zaměřena pouze na předměty
menších rozměrů. Po celý rok včetně prázdnin byl v činnosti přírodovědný kroužek. Děti zde
měly možnost získat návyky a znalosti z různých oborů přírodních věd. Zároveň se
připravovaly na přírodovědnou biologickou olympiádu. Pracovníci muzea se podíleli na
edukační činnosti pro školy, na přednáškách pro univerzitu 3. věku a pro Spolek rodáků a
přátel města, účastnili se odborných seminářů a školení, jedna spolupracovnice navštěvuje
školu muzejní propedeutiky. Tradicí se staly červencové muzejní staročeské trhy. Zajišťujeme
také hlášení městského rozhlasu a aktualizujeme data na světelných novinách na Rychtě.
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.
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. Ve spolupráci s městem IC zastupovalo město např. na Dnech Dušníků a na Velké
ceně Nového Města nad Metují. V soutěži o nejlepší informační centrum Královéhradeckého
kraje se IC umístilo na druhém místě a stalo se čekatelem na certifikát kvality služeb, který
uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj. Pracovníci infocentra připravují novinové články do
turistických novin Kladského pomezí, provázejí skupin při celodenních výletech po městě a
nejbližším okolí a podíleli se na vydání nového komiksového průvodce historickým centrem
města.
Ve srovnání s předešlými léty se zastavil růst návštěvnosti galerie i infocentra, zřejmě i kvůli
extrémně vysokým letním teplotám a rekonstrukcím komunikací. Viz přiložená tabulka:
2011

2012

2013

2014

2015

Městské muzeum

3182

3692

3726

4446

4579

Městská galerie

1155

1540

1301

2078

1756

Muzeum a galerie celkem

4337

5232

5027

6524

6335

IC Spolkový dům a Zázvorka (celkem)

11215

21315

23855

25161

22216*

*IC ve Spolkovém domě 19 022 (návštěvníci ČR 17 899, z toho návštěvníci zahraniční 1 123),
Zázvorka 3 194 (návštěvníci ČR 2 952, z toho návštěvníci zahraniční 242).

Pracovníci Městského muzea se podíleli na následujících akcích:
28. listopadu 2014 – 1. 2. 2015
Kouzlo betlémů a Vánoc v muzeu
Výstava ve všech sálech muzea.
21. března - 6. dubna
Velikonoce v muzeu
Výstava ve všech prostorách muzea. Soutěž o nejkrásnější kraslici.
20. dubna – 24. dubna
Muzejní týden pro školy
Netradiční prohlídky muzea s naučnou a vzdělávací tématikou.
1. května – 30. září
Z šatníku našich babiček
Výstava exponátů muzea a soukromých sbírek s programem pro děti a mládež.
1. května – 31. května
40. narozeniny DDM Stonožka
Výstava ve sklepení Spolkového domu
5. května – 29. května a 15. června – 31. srpna
Konec II. světové války v Novém Městě nad Metují
Společná výstava s knihovnou v budově MěÚ, později pokračovala v sále Spolkového domu
18. května
Mezinárodní den muzeí a galerií
Volný vstup do objektů zdarma.
4. června – 31. července
Pohádková strašidla z našich večerníčků
Výstava ve sklepení Spolkového domu
18. července
Muzejní staročeské trhy
Řemeslné trhy ve venkovních prostorách muzea.
31. července
Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova
4. srpna – 30. září
20 let Terénních Berušek
Výstava ve sklepení Spolkového domu
12. září od 9,30 hodin
Dny evropského dědictví
Zpřístupnění vybraných památek, historický průvod, instalace výstav o pražení kávy
u Řeháčků a o historii staré školy v Krčíně.

27. října od 17 hodin – Městské muzeum
Výročí 20 let otevření muzea
Den otevřených dveří, vernisáž, beseda
27. listopadu
Vánoční muzejní noc
Vánoční prohlídky muzea s komponovaným programem.
28. listopadu 2015 – 31. ledna 2016
České Vánoce a betlémy v muzeu
Vánoční výstava ve všech expozicích muzea.
V Městské galerii Zázvorka se uskutečnily výstavy těchto výtvarníků a fotografů:
11. prosince 2014 - 14. února 2015
Luboš Janata - obrazy
19. února – 18. dubna (k 75. výročí narození)
Zdeněk Farský st. – obrazy
5. března – 9. května
Jan Petr Straka z Nedabylic
(výstava k odhalení pamětní desky)
22. dubna – 31. kvìtna
Günter Kuschmann – počítačová grafika
(umělec z partnerského města Hilden)
4. června – 19. července
Nové fotografie nad Metují
(festival fotografie)
4. června – 19. července
Eva Skaláková – fotografie
23. července – 13. září
Josef Vyleťal – Apokalypsa – kresby
23. července – 13. září
Josef Thér – výběr z tvorby
17. září – 14. listopadu
Jaromír E. Brabenec – obrazy, kresby, plastiky
19. listopadu 2015 – 16. ledna 2016
Josef Ladislav Šichan – výběr z díla
Vyhotovil kolektiv pracovníků muzea

5) Finanční ukazatelé
Hlavní činnost

Příjmy celkem
příspěvek od zřizovatele
dotace z KÚ
ostatní příjmy
tržby z prodeje služeb ( 602 )
tržby z prodeje zboží ( 604 )
tržby z pronájmů
( 603 )
ostatní
čerpání rezervního fondu

Výdaje celkem
spotřeba materiálu ( 501 )
z toho:
kancelářské potřeby
prostředky na úklid
DDHM
Propagační materiál
Knihy a časopisy
Ostatní materiál

3 595 626

Doplňková činnost

563 962

3 390 000
43 000

116 788
1 891

59 205
417 293
87 464

833
43 114

3 848 684
175 939
14 752
12 559
20 052
70 065
7 681
50 830

Spotřeba energie: ( 502 )
(plyn, el. energie, teplo, voda)

298 251

Zboží ( 504 )
Oprava a udržování ( 511 )
Cestovné ( 512 )
Náklady na reprezentaci ( 513 )
Ostatní služby ( 518 )
z toho:
telefony
školení
Servisní služby
Leasing kopírka
Pojištění, ostraha ,hasiči
Muzejní akce, výstavy , DED
Doplnění muzejní sbírky
Stravenky
Ostatní služby

309 044
33 595
7 470
36 908
539 528
58 097
3 440
62 219
45 448
37 625
96 880
60 000
40 284
135 535

309 044

Mzdové náklady ( 521 )
z toho:
platy
dohody

2 048 541
1 898 380
150 161

Zákonné pojištění ( 524 )
z toho:
sociální pojištění
zdravotní pojištění

645 486
473 749
171 737

Ostatní pojištění ( 525 )
Nemocenská placená zaměstnavatelem (528 )
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Zákonné soc. náklady FKSP (527)
Náklady majetek od 3000 ( 558 )
Odpisy majetku ( 551 )
Daň z příjmů

5 447
11 747
0
0
0
0
19 872
25 900
0
0

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:

- 253 057
254 918

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

stav k 1.1.

příjem

výdej

stav k 31.12.

Rezervní fond

124 618

61 758

24 824

161 553

Fond odměn

79 184

30 000

18 290

90 894

FKSP

10 296

19 872

16 320

13 848

Investiční
fond

61 250

0

0

61 250

Vypořádání příspěvku od zřizovatele

Příspěvek od zřizovatele na rok 2015 činil

3 390 000 Kč

Příspěvek organizace použila:
- mzdy
- odvody
- energie
- depozitář, galerie
- služby
- materiál

2 030 251 Kč
682 652 Kč
298 252 Kč
132 900 Kč
200 872 Kč
45 073 Kč

Příspěvek byl v průběhu rozpočtového roku zcela vyčerpán.

Vyhotovila :
Milena Hašková

V Novém Městě nad Metují dne 12. února 2016

Schválil:
Jiří Hladík

Příloha - výběr fotodokumentace 2015

Muzejní týden pro školy

Výstava 20 let Terénních Berušek ve sklepení Spolkového domu

Prezentace města na veletrhu cestovního ruchu

Novoměstský informační stánek na Dnech města Duszniki-Zdrój

Vernisáž výstavy hildenského umělce Güntera Kuschmanna

Vernisáž výstavy Jaromíra Brabence v Luisině aleji na zámeckých valech

Muzejní staročeské trhy

Otevření muzejní bylinkové zahrádky

Muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova

Dny evropského dědictví

Otevření nové expozice v Sále řemesel

Vánoční muzejní noc

