Zpráva o činnosti a hospodaření
Městské muzeum a TIC Nová Paka

2020

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 – RNDr. Václav Mencl, PhD.

- vedoucí Klenotnice kurátor sbírkových fondů, podíl na zajišťování kulturních akcí

pořádaných muzeem , hlavní geolog Geopark Unesco Český ráj
3.

Petra Plecháčová - pokladní, zajišťování kulturních akcí ,výstav pořádaných muzeem ,
práce se sbírkami

4.

Ing. Martin Táborský – pracovník vztahů k veřejnosti
- Suchardův dům – průvodce, zajišťování kulturních akcí a výstav

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/
badatelská činnost , evidence sbírek, zajišťování výstav

7.

Magdalena Kuldová – pracovník vztahu k veřejnosti
obsluha Informačního centra,

8.

Nikola Vágenknechtová, DiS - pracovník vztahu k veřejnosti
obsluha Informačního centra

9.

Václava Suchardová , od dubna 2020
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.
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.

V rámci svého rozpočtu hradí plyn, vodu , energie a ostrahu objektu Městské
knihovně v Nové Pace , která sídlí v budově Klenotnice drahých kamenů.

5. Expoziční činnost
Rekonstrukce 1. patra Suchardova domu:
- likvidace starých vitrín ( podlahových i nástěnných ),
- malé stavební úpravy po vybouraných nástěnných vitrínách,
- malování 90% prostor,
- instatalace pěti velkých „nových“ vitrín,
- obnova a úprava expozice.

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

VÝSTAVY, AKCE

24. 1. - 15. 3. Vojtěch

Jirásko;…………………………………………………………..
DOMEK NA MUŘÍ NOZE
Velký výstavní sál (dále jen VVS)

24. 1. - 15. 3. Juliana

Jirousová;......................................................................................
SVATÉ OBRÁZKY V SUCHARDOVĚ DOMĚ
Malý výstavní sál (dále jen MVS)

…………………………JARNÍ PANDEMIE……………………………...
Rekonstrukce 1. patra Suchardova domu:
- likvidace starých vitrín ( podlahových i nástěnných ),
- malé stavební úpravy po vybouraných nástěnných vitrínách,
- malování 90% prostor,
- inatalace pěti velkých „nových“ vitrín,
- obnova a úprava expozice.

…………………………………………………………………………………………
.
1. 7. - 6. 9. „SVĚT

KOSTIČEK“ aneb…………………………………………………
„SEVA – český fenomén“
MVS +1

1. 7. - 6. 9. Miroslav

Kemel……………………………………………………………..
KARIKATURY
VVS -1

6. 8. 20hod. MIREK KEMEL S KAPELOU………………………………………………
Městské muzeum a Městské kulturní středisko NP
Dvoreček MKS.

1. 7. – 6. 9. „POKLADY NEJEN Z

DEPOZITÁŘE“ ANEB…………………………
„PŘEDMĚTY VYPRÁVÍ“
Výstava v rámci stálé expozice v 1. patře Suchardova domu v zrekonstruovaných
prostorách.

12. 9. – 28. 10. PAČTÍ RYTÍŘI

NEBES………………………………………………..
VVS

12. 9. – 28. 10. VÝSTAVA O FILMU „NEBEŠTÍ JEZDCI“
MVS

…………………………PODZIMNÍ PANDEMIE………………………...
Úprava „Suchardovské expozice“ v 1. patře:
- vrácení zapůjčených exponátů a plastik z výstavy „Tvůrčí proces“ v NG v Praze,
- instalace nově zrestaurovaných plastik a dalších dlouhodobě zapůjčených ( např.
Palackého
pomník, …)

…………………………………………………………………………………………
.
5. 12. – 18. 12. VÝSTAVA

BETLÉMŮ………………………………………………….
MVS

5. 12. – 18. 12. PAČTÍ RYTÍŘI

NEBES…………………………………...…………...
( prodloužení výstavy )
VVS

…… Obě výstavy původně do 10. 1. 2021, ale z důvodu
uzavření muzeí vládou ČR jen do 18. 12. 2020

B/ návštěvnost

POKLADNA
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VERNISÁŽE

celkem Kč
61321
54258

185

STATISTIKA
celkem
NÁVŠTĚVNÍKŮ
dospělí
546
Děti + ZTP(+volné) 691
Stud.+ důchodci
325
rodina (:4)
385
skupiny
238

C/ přednášky

0
0
0
0
0

61
148
33
5
79

Během roku se uskutečnilo 10 přednášek zaměřených a muzejní pedagogiku pro
všechny typy škol k aktuálním výstavám.

D/ Turistické informační centrum Nová Paka
Informační centrum je certifikované centrum klasifikační třídy B s celoročním provozem. V roce
2020 jsme tak jako každý rok vykonávali činnost dle platných stanov.
Cílovou skupinu návštěvníků Turistického informačního centra tvořili v tomto období jak
obyvatelé města a okolních obcí, tak návštěvníci a turisté z tuzemska i ze zahraničí. Návštěvnost se
měnila během roku v závislosti na ročním období a na situaci spojené s pandemií COVID19.
Celkem jsme za rok 2020 odbavili 13832 klientů. V tomto čísle je zahrnuta návštěvnost českých i
zahraničních turistů Klenotnice drahých kamenů a spiritismu v celkovém počtu 4156 návštěvníků
a Informačního centra v celkovém počtu 7724 návštěvníků, dále distanční dotazy, jako například
emaily v celkovém počtu 856 a telefony v celkovém počtu 1096.
Součástí výše uvedeného jsou: komentované prohlídky, nejen v českém jazyce, ale i cizojazyčné,
také komentované prohlídky všech stupňů škol, včetně mateřských a dále námi zprostředkované
prohlídky významné regionální památky „Zakarpatský kostelík“.
Podílíme se také na vzdělávání praktikantů v IC, formou spolupráce se školami středního a vyššího
stupně a spolupracujeme s externími průvodci.
Při pořádání různých kulturních akcí spolupracujeme s městskými organizacemi např. Městská
knihovna, DDM, ZUŠ, MKS atd.
Pravidelně se účastníme školení, které pořádá A.T.I.C, Český ráj, KHK, LBK, PAK.
V měsíci srpnu r. 2020 bylo v TIC Nová Paka provedeno ve spolupráci s agenturou
Czechtourismus a A.T.I.C. ČR hodnocení kvality služeb pomocí metody MYSTERY SHOPPING.
TIC Nová Paka získalo: 100 %.
Index menší než 50 % = Špatný výkon
Index mezi 50 % a 80 % = Průměrný výkon
Index větší než 80 % = Výborný výkon bez připomínek
V dotazníku byly bodovány následující parametry:
- Exteriér a interiér TIC
- První dojem zákazníka (příjemnost prostředí, rychlost obsloužení)
- Profesionální vystupování pracovníka
- Schopnost navrhnout řešení a jeho atraktivita
- Aktivní přístup pracovníka
Veřejností oblíbenou se stává i naše pravidelná akce „Kamenářský den“, kde mají možnost, nejen
děti, ale i dospělí, využít odborných znalostí pracovníků Klenotnice a v praxi si zkusit brousit
drahé kameny. Bohužel v roce 2020, v důsledku pandemie tato akce neproběhla.

V letních měsících byla nabídnuta návštěvníkům možnost účastnit se „Korálkové dílny“, kde si
mohly zkusit vytvořit sami svůj šperk. V prostorách Klenotnice, proběhlo natáčení pro média,
s odborným výkladem pracovníka muzea.

7. Opravy , údržba
V roce 2020 jsme provedli vymalování a uklizení prostor Klenotnice, nátěr vnitřních
oken. Drobné opravy a úklid v budovách muzea zajišťují zaměstnanci muzea.

8. Granty a dotace
V roce 2020 muzeum obdrželo dva granty z Královéhradeckého kraje na
restaurování loutek V.Suchardy a reinstalaci expozice v Klenotnici drahých kamenů.

9. Badatelna, Knihovna , Sbírky
Po celý rok poskytujeme služby k badatelským dotazům. Velkým problémem je, že pro
tyto účely nemáme vhodné prostory.
Poskytování badatelských dotazů – celkem bylo 32
Knihovna muzea se v rámci možnosti doplňuje o regionální literaturu. Bohužel zatím
není zpracována v počítačovém programu.
V roce 2020 získalo muzeum do svých sbírek celkem 41 přírůstkových čísel ( 191 ks)
V rámci inventarizace sbírek bylo zrevidováno 1.000 předmětů.

10. Vědeckovýzkumná činnost ( RNDr. Václav Mencl PhD.)
Výzkum a práce na publikacích zabývajících se mladopaleozoickými petrifikovanými stonky
z Podkrkonoší, ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK Praha, Geologickým ústavem České
akademie věd, Českou geologickou službou, Museum für Naturkünde Chemnitz, Geologische
Institut TU Bergakademie Freiberg, AMAP, CIRAD, CNRS, INRAE, IRD, Université de
Montpellier.
1. Medullosans of seasonally- dry habitats – Old and new perspectives on enigmatic seed ferns of
Upper Pennsylvanian – early Permian intramontane basins. Review of Palaeobotany and
Palynology 288 (2021) 104400 (publikováno 2/2021).
2. Late Paleozoic Petrified Trees of the Bohemian Paradise - An Insight into the Tropical Forest in
Central Europe. Geoconservation Research (bude publikováno 2021).

Mapovací práce a terénní výzkum paleontologických lokalit a nalezišť drahých kamenů.

11. Globální geopark Unesco Český ráj (RNDr. Václav Mencl, Ph.D.)
Činnost hlavního geologa geoparku a předsedy vědecké rady geoparku
Reprezentace geoparku na online zasedání EGN
Reprezentace geoparku na online zasedání Rady NG
Terénní výzkum lokalit
Práce na webových stránkách geoparku a dalších populárně-naučných materiálech

12. Hospodaření muzea
Přehled čerpání z poskytnutých dotací obcí-hl.činnost

Ke dni:

PŘÍJMY
Tržby z prod.služ.-ostatní

38925,00

Tržby z prod.služ.-Such.dům

61321,00

Tržby z prod.služ.-klenotnice

130849,00

Výnosy z prod.zb.-muzeum

453113,00

Jiné ostatní výnosy
Úroky

CELKEM

5759745,85

VÝDAJE
60230,86

Spotřeba materiálu-pracovní a ochranné pomůcky

291,74

Spotřeba materiálu-léky a zdravotní materiál

237,00

Spotřeba materiálu-prádlo,oděv,obuv

948,00

Spotřeba materiálu-knihy,tisk

1200,00

Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby

9108,09

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

Čerpání v %

Příděl v Kč

Čerpání v %

537,46
5075000,00

Spotřeba materiálu-drobný dlouhodobý majetek

Příděl v Kč

0,39

Přijaté dotace z rozpočtu obce

Spotřeba všeobecného materiálu

31.12.2020

36048,30
5441,05
0,00

Prodané zboží

288159,08

Spotřeba el.energie

274111,00

Spotřeba plynu

213875,58

Vodné, stočné
Opravy a udržování
Opravy a udržování-výtah

37229,90
189258,28
15449,28

Cestovné

2935,00

Náklady na reprezentaci

2628,00

Ostatní služby

63393,26

Zpracování mezd a účetnictví

63600,00

Telefon

31841,23

Poštovné

1646,00

Ostraha

30023,73

Internet

7200,00

Náklady na kulturní akce

37880,00

Bankovní poplatky

9209,14

Odvoz odpadů

5636,99

Výlep plakátů

9700,00

Pojistné (pojištění majetku)

9106,00

Mzdové náklady

3649779,00

Náklady na stravování zaměstnanců

86121,23

Zákonné pojištění zaměstnavatele

11547,00

Pokuty a penále

583,00

Jiné ostatní náklady

400,21

Účetní odpisy majetku
CELKEM

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

75145,00
5229962,95

529782,90

Doplňková (hospodářská) činnost - Gernatův dům

Ke dni:

PŘÍJMY
Tržby z prodeje služeb

223480,00

CELKEM

223480,00

VÝDAJE

Prodané zboží

Příděl v Kč

Čerpání v %

Příděl v Kč

Čerpání v %

0,00

Výnosy z prodaného zboží

Spotřeba materiálu

31.12.2020

27164,62
145231,38

Opravy a udržování

1344,55

Telefon

597,34

Internet

3600,00

Ostraha

14376,00

Ostatní služby

4800,00

Nájemné

4800,00

Spotřeba el.energie
Vodné, stočné

53479,82
1639,34

Mzdové náklady

199945,00

CELKEM

456978,05

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

Dotace KÚ KHK 20ZPDU1/0020

-233498,05

40000,00

Spotřeba materiálu

0,00

Ostatní služby

0,00

Náklady z DDHM

0,00

CELKEM

0,00

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

40000,00

Dotace KÚ KHK 20KPG06/0023

73000,00

Spotřeba materiálu
Ostatní služby

Čerpání v %

Příděl v Kč

Čerpání v %

Příděl v Kč

Čerpání v %

0,00
5563,58

Náklady z DDHM

24147,26

CELKEM

29710,84

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

43289,16

Dotace KÚ KHK 20CRG04/0029

40000,00

Spotřeba materiálu

Příděl v Kč

0,00

Ostatní služby

4500,00

Náklady z DDHM

9559,00

CELKEM

14059,00

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)

25941,00

13. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
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 2020.
Městské muzeum Nová Paka neobdrželo v roce 2020 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 2020
žádnou výhradní licenci nebo podlicenci. Městské muzeum Nová Paka za rok 2020
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

Iveta Mečířová, ředitelka muzea
Nová Paka 20. 2. 2021

