Zpráva o činnosti a hospodaření
Městského muzea Nová Paka za rok 2018
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1) Název subjektu, adresa, IČ
Název organizace: Městské muzeum Nová Paka
Adresa:

Stanislava Suchardy 283, 509 01 Nová Paka

IČ:

00371033

2) Základní údaje o organizaci
Právní forma:

Předmět činnosti:
Doplňková činnost:

příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000
Sb.
muzejní a sbírková činnost, provozování galerie a
IC
vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací
práce zprostředkování obchodu a služeb
velkoobchod a maloobchod správa a údržba
nemovitostí pronájem a půjčování věcí
movitých
hostinská činnost

Zřizovatel:

Město Nová Paka

Ředitel organizace:

Iveta Mečířová

Telefon:

737 289 730

e-mail:

mecirova@muzeum.cz

3) Rámcový popis personálního obsazení organizace k zajištění jejího fungování
Přepočtený stav 8
1.

Ředitelka – Iveta Mečířová
- povinnosti vyplývající ze zřizovací listiny

2.

Zástupce ředitele – PhDr. Václav Mencl, PhD.
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- vedoucí Klenotnice kurátor sbírkových fondů, podíl na zajišťování kulturních akcí

pořádaných muzeem , hlavní geolog Geopark Unesco Český ráj
Petra Plecháčová - pokladní, zajišťování kulturních akcí ,výstav pořádaných muzeem ,
práce se sbírkami
Ing. Martin Táborský – pracovník vztahů k veřejnosti
- Suchardův dům – průvodce, zajišťování kulturních akcí a výstav

3.

4.

5.

Mgr. Ivo Chocholáč – odborný pracovník /úvazek 0,8 / . od 1. 9.2018
- práce se sbírkami, zajišťování výstav a kulturních akcí ,badatelská, přednášková a
publikační činnost

6.

Jiří Čejka – odborný pracovník /úvazek 0,4/ od. 1. 7. 2018
badatelská činnost , evidence sbírek, zajišťování výstav

7.

Magdalena Kuldová – pracovník vztahu k veřejnosti
obsluha Informačního centra,

8.

Nikola Vágenknechtová - pracovník vztahu k veřejnosti
obsluha Informačního centra

9.

Veronika Válková
Kavárna Gernatův dům , obsluha

4. Budovy ve správě muzea
Městské muzeum v Nové Pace má ve správě 5 budov.

1 Kancelář muzea s depozitářem archiválií, fotografií, grafiky a obrazů, který sídlí v
bývalém Suchardově ateliéru, Stanislava Suchardy 283.
2 Historická expozice a výstavní místnosti, které jsou v bývalém Suchardově domě,
Suchardova ul. 68. Je to rozsáhlý třípodlažní rodinný dům uměleckého rodu Suchardů,
postavený v roce 1896 v novorenesančním stylu. Oba dva domy jsou památkově chráněné
objekty zdobené sgrafity, freskami, sochami a dalšími zdobnými prvky.
3 Klenotnice drahých kamenů, na adrese F. F. Procházky 70, kde je ve třech podlažích
expozice geologie, mineralogie a spiritismu spolu s depozitářem a odborným pracovištěm. V
přízemí této budovy je Turistické informační centrum s prodejnou regionálních předmětů,
knih apod.
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4 Externí depozitář v bývalé škole ve Štikově čp. 58, kde jsou uloženy rozsáhlé sbírky
uměleckého charakteru.
5 Gernatův dům, Záhorského 166, památkově chráněná roubená stavba s mansardovou
střechou, v níž muzeum provozuje kavárnu / cukrárnu ve spolupráci se Střední školou
gastronomie a služeb Nová Paka. Objekt též slouží jako malý výstavní prostor pro drobné
výstavy fotografií, kreseb, grafik , plastiky nebo přednášky.

5. Expoziční činnost
V expozicích Suchardova domu a Klenotnice drahých kamenů došlo k drobným úpravám.

6. Výkony muzea (výstavní činnost, návštěvnost, ostatní kulturní akce )

A/ výstavní činnost
Do 14.1. "Betlémy + Třpytivá krása – perličkové ozdoby z Poniklé"
"Otakar Číla – obrazy"
26.1. - 8.4. "Sladký život čokolády aneb hořkosladký příběh této neřesti"
"60 let cukrářského školství v Nové Pace"
"Historie a současnost cukráren v Nové Pace"
+ doprovodný program "Sladké neděle
14.4. - 20.5. "Muzejní ohlédnutí 1908 – 2018"
14.4. - 24.6. "Vladimír Menšík očima kreslířů"
18.5. (18,00 – 24,00) "Muzejní noc"
25.5. - 8.7. "Kresba odjinud"
5.7. - 8.7.

"Komentované prohlídky nad medijními kresbami z našich sbírek – Ivo Chocholáč"

13.7. - 23.9. "Modely aut 2018"
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17.8. - 30.9. "Vladimír Kubík – Vzlety, pády, úlety" – dřevěná plastika
28.9. - 18.11. "Český sochař – Vojta Sucharda (1884 – 1968)
5.10. - 31.12. "Pavel Hanák 70" – výstava karikatur a kresleného humoru
23.11. - 6.1.2019 "Betlémy v Suchardově domě aneb pocta našim řezbářům"
V rámci výstavy „ Český sochař – Vojta Sucharda“ a „ Betlémy“ jsme vydali pracovní listy pro
školy a prováděli dle zájmu škol komentované prohlídky výstavou.
A/ výstavní činnost
Do 14. 1. Betlémy + Třpytivá krása - perličkové ozdoby z Poniklé ………
Otakar Číla - Obrazy
Výstavní prostory Suchardova domu

26. 1. - 8. 4. Sladký život čokolády aneb hořkosladký příběh této neřesti ………...

60 let cukrářského školství v Nové Pace
Výstavní prostory Suchardova domu

Historie a současnost cukráren v Nové Pace
s doprovodným programem „Sladké neděle“
Gernatův dům

14. 4. - 20. 5. Muzejní ohlédnutí 1908 - 2018 ………………………
Výstavní prostory Suchardova domu

14. 4. - 24. 6. Vladimír Menšík očima kreslířů …………………….
Výstavní prostory Suchardova domu
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18. 5. Muzejní noc ……………………………………………………
Všechny prostory muzea 18:00 - 24:00

25. 5. - 8. 7. Kresba odjinud …………………………………….
Výstavní prostory Suchardova domu

+
5. 7. - 8. 7. Komentované prohlídky nad medijními kresbami

z našich sbírek
Ivo Chocholáč
Výstavní prostory Suchardova domu

13. 7. - 23. 9. Modely aut 2018 ………………………………………..
Výstavní prostory Suchardova domu

17. 8. - 30. 9. Vladimír Kubík - Vzlety, pády, úlety ………………….
Dřevěná plastika
Výstavní prostory Suchardova domu
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28. 9. - 18. 11. Český sochař - Vojta Sucharda (1884 - 1968) ……..
Výstavní prostory Suchardova domu

V rámci výstavy „ Český sochař – Vojta Sucharda“ a „ Betlémy“ jsme vydali pracovní listy pro
školy a prováděli dle zájmu škol komentované prohlídky výstavou.

5. 10. - 31. 12. Pavel Hanák 70 - výstava karikatur ………………..

a kresleného humoru
Výstavní prostory Suchardova domu

24. 11. - 14. 1. 2019 Betlémy v Suchardově domě aneb pocta našim řezbářům ……
Výstavní prostory Suchardova domu
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B/ návštěvnost muzea
Celková návštěvnost v roce 2018 byla 11 052 návštěvníků .
V budově Klenotnice drahých kamenů je umístěno Turistické informační centrum pro město
Novou Paku a jeho návštěvnost byla v roce 2018 - 7.548 návštěvníků. Dotazů po emailu , či
telefonicky bylo 1006.
C/ ostatní kulturní akce
V měsíci květnu se konal Kamenářský den , který se těšil velkému zájmu.
Podíleli jsme se na akci Tvořivý Slunovrat ve spolupráci s paní Naďou Seifertovou.
Novopacká muzejní noc. V rámci festivalu muzejních nocí 2018 Asociací muzeí a galerií České
republiky s podporou Ministerstva kultury ČR se konala i v Městském muzeum, Klenotnici
drahých kamenů a Gernatově domě v Nové Pace Muzejní noc 2018.
V období adventu jsme uspořádali v rámci výstavy betlémů „Adventní neděle“ ve spolupráci se
ZUŠ v Nové Pace.

7. Opravy, údržba
V roce 2018 jsme provedli svépomocí vymalování a uklizení prostor depozitáře a
kanceláře v čp. 68. Svépomocí jsme také vymalovali výstavní prostor u betlému.

8. Granty a dotace
V roce 2018 jsme obdrželi grant z MK ČR na kamerový systém v Suchardově domě a
na modernizaci zabezpečovacího zařízení v Klenotnici drahých kamenů.
Pro Informační centrum jsme obdrželi dotaci z Královéhradeckého kraje na zhotovení
informačních map a modernizaci počítačové sestavy. Na oba granty jsme obdrželi
dofinancování zřizovatelem.
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9. Badatelna, Knihovna, Sbírky
Po celý rok poskytujeme služby k badatelským dotazům. Velkým problémem je , že pro
tyto účely nemáme vhodné prostory.
Zaznamenali jsme 54 dotazů.
Knihovna muzea se v rámci možnosti doplňuje o regionální literaturu. Bohužel zatím
není zpracována v počítačovém programu.
V roce 2018 získalo muzeum do svých sbírek celkem 40 přírůstkových čísel.
V rámci inventarizace sbírek bylo zrevidováno 1020 předmětů.
10. Vědecko - výzkumná činnost
Pokračující výzkum zkřemenělých dřev na vzorcích z muzea Turnov a NM + zpracování vzorků a výzkum
rašelin.
Studium muzejních sbírek pro odborný výzkum (S. Štamberg - muzeum HK, prof. J. Schneider - Freiberg
univ.)
Akce: kamenářský den, letní dílny Roškopov, oslavy 660. výročí St. Paky
Reprezentace geoparku na zasedání koordinačního výboru EGN a konferenci GGN (Karawanke, Adamello
Brenta)
Reprezentace geoparku na zasedáních nár. geoparků
Příprava projektu s GP Železné hory a UGG Kielce

10. Turistické informační centrum
16.6.2018 proběhla prověřovací zkouška od CzechTourism „mystery shopping“, kde jsme ze 100% získali
95,24%, za kvalitu poskytovaných služeb
8.10.2018 jsme úspěšně prošli kontrolou A.T.I.C ČR a získali cer

kát B pro IC

V průběhu roku 2018 jsme dovybavili interiér IC novým stojanem na pohledy a propagační materiály.
Koncem roku 2018 jsme vydaly od rmy SHOCart spol. s.r.o trhací mapy 1:10000, s plánem města Nové
Paky a jeho okolí.
Organizace Kamenářských dnů, spoluúčast na organizování Muzejní noci.

11. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

fi

ti

fi
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Městské muzeum Nová Paka, povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „Informační zákon“),
tímto podává informace o své činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu ust. §
18 odst. 1 Informačního zákona za rok 2018.
Městské muzeum Nová Paka neobdrželo v roce 2018 žádnou žádost o informace,
nevydalo žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a v návaznosti na výše
uvedené tak nebylo podáno ani žádné odvolání proti jeho rozhodnutí. Nebylo vydáno
žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Městskému muzeu Nová Paka
nevznikly žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle Informačního zákona. Městské muzeum Nová Paka neposkytlo v roce 2018
žádnou výhradní licenci nebo podlicenci. Městské muzeum Nová Paka za rok 2018
neeviduje žádnou nově podanou ani doposud nevyřízenou stížnost, která by se týkala
svobodného přístupu k informacím. Městské muzeum Nová Paka neeviduje žádné další
informace vztahující se k uplatnění Informačního zákona.

12. Hospodaření muzea

Městské muzeum Nová Paka

Přehled čerpání z poskytnutých dotací obcí-hl.činnost

Ke dni:
Příděl v
Kč

PŘÍJMY
Tržby z prod.služ.-ostatní

131591,00

Tržby z prod.služ.-klenotnice

163387,00

Výnosy z prod.zb.-muzeum

376176,00

Úroky
Čerpání fondů

Čerpání v
%

22245,00

Tržby z prod.služ.-Such.dům

Jiné ostatní výnosy

31.12.2018

0,00
548,47
0,00

Dotace ÚP

60500,00

Dotace KÚ KHK Podpora činnosti TIC

32000,00

Přijaté dotace z rozpočtu obce

4310000,00

CELKEM

5096447,47
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Příděl v
Kč

VÝDAJE
Spotřeba všeobecného materiálu

256353,52

Spotřeba materiálu-pracovní a ochranné pomůcky

642,70

Spotřeba materiálu-léky a zdravotní materiál

144,00

Spotřeba materiálu-prádlo,oděv,obuv

115,00

Spotřeba materiálu-knihy,tisk

5694,00

Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby

10704,19

Spotřeba materiálu-drobný dlouhodobý majetek

72231,99

Spotřeba materiálu-čistící prostředky
Spotřeba materiálu-pohonné hmoty a maziva

3596,00
0,00

Prodané zboží

254384,38

Spotřeba el.energie

226785,00

Spotřeba plynu

193479,82

Vodné, stočné

33181,00

Opravy a udržování

61254,44

Opravy a udržování-výtah

16356,80

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

749,00
18982,00
225684,25

Zpracování mezd a účetnictví

54000,00

Telefon

32944,82

Poštovné

4877,00

Ostraha

28933,52

Internet

7200,00

Náklady na kulturní akce

48115,00

Bankovní poplatky

8699,14

Odvoz odpadů

1574,00

Výlep plakátů

15802,00

Pojistné (pojištění majetku)
Mzdové náklady
Lékařské prohlídky
Náklady na stravování zaměstnanců
Daň z příjmů
Zákonné pojištění zaměstnavatele

Čerpání v
%

6792,00
3318845,29
900,00
85409,50
0,00
9908,00

Pokuty a penále

352,00

Jiné ostatní náklady

200,00
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Účetní odpisy majetku
CELKEM

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

9264,00
5014154,36

82293,11

Doplňková (hospodářská) činnost - Gernatův
dům

Ke dni:

PŘÍJMY
Tržby z prodeje služeb

516474,00

CELKEM

516474,00

VÝDAJE

Prodané zboží
Opravy a udržování

3600,00

Ostraha

14376,00

Ostatní služby

0,00

Nájemné

0,00

CELKEM

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

Čerpání v
%

3880,00

Internet

Mzdové náklady

Příděl v
Kč

356498,02

572,65

Vodné, stočné

Čerpání v
%

39185,62

Telefon

Spotřeba el.energie

Příděl v
Kč
0,00

Výnosy z prodaného zboží

Spotřeba materiálu

31.12.2018

55721,00
2921,00
39719,71
516474,00

0,00
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Nová Paka 15.2.2019
Iveta Mečířová, ředitelka
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