
Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti za rok 2009

í. Hlavní činnost
Hlavní (základní) činnosti muzea jsou v souladu se zřizovací listinou shromažd'ování,
zpracování, dochování a zpřístupnění předmětů a písemností, dokumentujících vývoj města
a život jeho obyvatel v obvodu působnosti (tj. obvod města Hranic), jejich odborné uchování,
konzervování, restaurování a zpracování a rovněž prezentace a zprostředkování informací a
sbírek-vlastní provenience i získaných a zapůjčených z jiných organizací-veřejnosti, a to
formou výstav a expozic.
Doplňkem kulturního poslání instituce jsou také koncerty v objektech MMG (převážně ve
spolupráci s jinými subjekty), přednášky a odborné výklady v expozici a k historii Hranic či
v synagoze k dějinám umění a vývoji výtvarného umění, komentované prohlídky a galerijní
animační programy pro základní a střední školy a také Muzejní noc.
V sou|adu se základními úkoly muzea naše aktivity probíhaly v následujících oblastech.

í.í. Odborná muzejní práce

1.1.1. Sbírkotvorná činnost
Soustřed'uje se na teritorium města a obcí administrativně k němu náležejících
a trojrozměrnými předměty i tiskovinami, dokumenty a fotografiemi, případně dalšími
dokumentačními technikami (diapozitivy, video apod.) dokumentuje jejich historii
a současnost. Současně se ale snažíme dokumentovat komplexněji v obecné rovině také
vývoj techniky, vzdělávání a kultury u nás. V rámci sbírkotvorné činnosti byla získáno 6
nových přírůstkových čísel, tj 11 ks nových sbírkových předmětů. Jsou to exponáty
korespondující s naším zaměřením na mj. dokumentaci Hranic, muzea, oděvní součástí a
doplňky, technické a spoňovní pomůcky a časově se orientujeme na 20, století, respektive
jeho 2. polovinu a prvnídesetiletínašeho století. Jedná se o kalendáře, věnované hranickým
sochám a zajimavým exponátům z muzeí Olomouckého kraje, v němž je zastoupeno i naše
muzeum, o pexeso s motivem památek Hranic a Hranicka, o dámské kabelky a kožešinový
límec z 50. let 20. století, žehličky z50. - 90. let 20. století alyže z60. -70, let 20. sto|etí.
Sbírkotvorná činnost koresponduje se základní koncepční myšlenkou, podle níž získávání
oděvních a obuvních součástí, keramiky, výtvarných děl, knih či učebnic, technických a
sportovních pomůcek a fotografií má sloužit především dokumentárním cílům, ale zároveň
směřuje do budoucna k přípravě výstav, věnovaných vývoji techniky, sportu, vzdělávání,
výtvarného umění, oblékání a obouvání či sledování vývoje kulturního povědomí od 19,
století do současnosti, pro něž (jak již bylo dříve zmíněno) bychom chtěli využít jak našich
sbírkových předmětů, tak i zápůjéek zjiných muzeí (tento způsob již několik let úspěšně
funguje). V roce 2009 naše muzeum zapůjčilo jiným subjektům pro účely výstavní, publikační
a studijní 232 ks sbírkových předmětů (Vlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum
Komenského v Přerově, Slezské zemské muzeum v Opavě, Zemský archiv v Opavě-Státní
okresní archiv Přerov) a samo si pro tytéž účely vypůjčilo 220 ks sbírkových předmětů, a to
z Muzea Komenského v Přerově, Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea Prostějovska
v Prostějově, Muzea Novojičínska v Novém Jičíně.

1.1.2. Evidenční činnost
Pokračovala počítačová katalogizace fondu dokumentace. Zpracováno bylo 120 ks
sbírkových předmětů.



1.í.3. Revize sbírkových fondů
Během uplynulého roku byla provedena revize fondu varií, dokumentace a numizmatiky,
lnventarizováno bylo 223 ks sbírkových předmětů. Tato revize byla součástí pravidelných
ročních revizí sbírkových fondů a byla rovněž podkladem pro vytipování předmětů pro
čištění, konzervaci a restaurování,

1.1.4. Konzervaění ěinnost
Konzervátorka-restaurátorka provedla ošetření, čištění a konzervaci (resp. napouštění
ochrannými prostředky) ,15 ks knih, nábytku a předmětů zporcelánu a keramiky a
restaurovala 5 ks zbraní. Pravidelnými prohlídkami jsou kontrolovány všechny sbírkové
předměty a podle jejich stavu a nutnosti ošetření jsou stanoveny časové priority. Postupně
projde ošetřením a konzervováním nebo restaurováním celý sbírkový fond, ktený čítá 28 533
exponátů,
Pokračovalo vybavování konzervátorského pracoviště - byl pořízena stříkací pistole Hansa
Aero a jako každoročně provedena nutná obměna či doplnění skalpelů, dlát, nožů a doplnění
materiálu (plátno, vosk, barvy, papír, lepidla, napouštěcí prostředky apod.) pro zabezpečení
práce konzervátorky.

1.1.5. Badatelská, informační a odborná činnost
Ve studovně muzea a pracovně ředitelky poskytujeme badatelské a informační služby
(včetně možnosti prezeněního studia odborné literatury) studentům (zpravidla historie,
archeologie, muzeologie, dějin umění, ale i gymnázia, stavebních průmyslovek a stavebních
fakult vysokých škol-nejčastěji mají zájem o plány a historii budov ve městě, historii města i

jeho jednotlivých administrativních části, tiskoviny kdění ve městě v 19. a 20. století, dále o
sochy, osobnosti, stromy a zeleň ve městě, ale také o staré hranické továrny apod.),
pracovníkům městského úřadu ijiných organizací (velmi dobrá spolupráce se odvíjí se ZAO-
Státním okresním archivem Přerov) a rovněž veřejnosti (velký zájem by| například
o historické domy, židovský hřbitov, synagogu, model historického jádra města, Gallašovu
knihovnu, archeologické nálezy a lokality na Hranicku apod.). Tento okruh zájmů se prakticky
nemění, zůstává setrvalý, pouze čas od času nastane větší zájem o některé konkrétní téma
z výše uvedených. Loni byl největší záiem o knihy z Gallašovy knihovny, o fotografie a
tiskoviny z fondu dokumentace (sokolovna, Kunzov, staré továrny, obchody, pohostinská
zařízení), dokumentující řemesla na Hranicku, hranický zámek a jeho rekonstrukci,
kramářské tisky, působení něktených osobností v Hranicích-např. okresního hejtmana
Vychodila a něktených osobností původní židovské obce, o spoleěenské události-plesy a
sokolské šibřinky z 30, let 20. století. lnformace a konzultace byly poskytovány také
telefonicky či e-mailem, případně rovněž prostřednictvím informačního centra, které si je
vyžádalo pro své klienty. Velmi dobře muzeum spolupracuje také se soukromými sběrateli,
především pohlednic a tiskovin, týkajících se Hranic a Hranicka, a se studenty a badateli
zaměřenými na historii i současnost města, Zde dochází kvzájemnému předávání a sdílení
informací, vedoucích k novému získávání poznatků zrůzných údobívývoje aživota města.

1,í.6. Odborná muzejní knihovna byla doplněna a 41 publikací a čítá celkem 1364 svazků,

1.1.7. Výzkumná, publikační a přednášková činnost
Pracovnice Mgr. Renata Skřebská se od roku 2005 externě podílí na výzkumném úkolu
NPÚ, ú,o.p. Ostrava č,401 Územní plošný a oborový výzkum industriálního dědictví
zpracováváním dílčího úkolu Architektonická plastika a atributy práce, dopravy, obchodu a
peněžnictví.

Externě spolupracuje od roku 2OO7 s NPÚ ústředním pracovištěm v Praze na úkolu ó, 202
Územní plošný a oborovÝ výzkum kulturního dědictví zpracováním dílčího úkolu Seputkrátní
památky na střední Moravě.
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PROKUPEK, Tomas - SKREBSKA, Renata, Ladislav Vlodek and The Globe. lnternational
Journal of Comic Art (IJOCA| Drexel Hill, PA 19026 USA,Vol. 1 1 , No.1 , Spring 2009, s. 21-
33. ISBN 1531-6793

SKŘEBSKÁ, Renata. Architektonická plastika a atributy práce. Zprávy památkové péče, č.6,
2009, roč. 69, s,444-448, ISSN 1210-5538

SKŘEBS KÁ, Renata-SVOBODOVÁ, Hana-LANG ER Radovan-PoSPĚcH, Tomá š. Vytv arní
umělci města Hranic. Město Hranice, Olomoucký kraj 2009, s. 10-32, s.140-146, ISBN 978-
80-254-5o42-o

DoSTÁL, Martin - SKŘEBSKÁ, Renata, Michal Gabriel, KANT 2oo9, s.118-12L lsBN 978-
80-7437-007-6

SKŘEBSKÁ, Renata, MichalGabríet. Katalogový list. MMG Hranice. 2009

SVOBODOVÁ, Hana: Historie podnikání v Hranicích.
ln: Historie podnikání na Přerovsku a Hranicku, 2009

SVOBODOVÁ, Hana: Stará radnice.
Text pro expozici ve vyhlídkové věži Staré radnice

Uskutečnila se 1 přednáška a byl pronesen í příspěvek na mezinárodním fóru.

SVOBODOVÁ, Hana: Co je muzeum? - muzeum jako instituce a jeho činnost
Přednáška na Staré radnici pro Střední zdravotnickou školu v Hranicích. Vyslechlo ji 50
osob.

SKREBSKA, Renata:. Motifs of Work and Social Conditions in Sculpture and Reliefs in the
Czech Republic. TlCClH 2009 lndustrial Heritage. XlV lnternationalTlCClH Congress in
Freiberg, Germany, 30th August - sth September 2009 . Příspěvek přednesený na
mezinárodním kongresu v Německu. Nehrazeno z prostředků MMG.

V muzeu se uskutečnila panelová diskuze se studenty archivnictví Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci a jejich ročníkovou vedoucí nad stanými tisky z Gallašovy
knihovny,

Výstavními prostorami muzea a Městskou památkovou zónou s výkladem provázela
ředitelka muzea také skupinu finských studentů a účastníky Bělotínského týdne zpěvu, kteří
jsou během svého setkání našimi pravidelnými návštěvníky.

V loňském roce jsme před přednáškami upřednostnili komentované prohlídky, které
jsou pro návštěvníky živější a atraktivnější a získávají v muzeích stáIe více prostoru,
kter,ý dříve zaujímaly klasické přednášky.

í.í.8. Výchovná a vzdělávací činnost, koncerty, spolupráce s jinými subiekty,
semináře a kolokvia
Trvá spolupráce s učiteli výtvarné výchovy základních (Základni škola Drahotuše,
Struhlovsko, 1, máje, Střední pedagogická škola Odry) a středních škol, resp. vyučujícími
(vedoucími) a studenty estetických seminářů středních a vysokých škol (gymnázium,
Pedagogická íakulta Ostravské univerzity), kteří bývají častými návštěvníky výstav včetně
vernisáŽí, případně _rovněž vystavujícími. Funguje i spolupráce s pedagogy základních a
středních škol (ZŠ Šromotovo, ZŠ Struhlovsko-, ZŠ 1. máje a Střední zdrávotnická škola)
v oblasti výuky historie, resp. spolupráce s vysokoškolskými studenty a pedagogy oboru
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archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. K výstavě Nouzová
platidla.,. se uskutečnily ve dvou termínech komentované prohlídky pro školy a vrámci
Dne muzeí také komentovaná prohlídka pro veřejnost, vedené autorem výstavy Mgr. M,
Chumchalem. Celkový počet návštěvníků byl 210 osob. Potěšující je, že se zúčastnily
všechny hranické ZŠ, ZŠ Drahotuše a Střední zdravotnická škola v Hranicích. Další
komentovaná prohlídka doprovázela zahdjení výstavy Zkamenělinv, Archiv života a v rámci
červnové Muzejní noci ji vedl Mgr. T. Lehotský, PhD. Zúčastnilo se jí 50 osob. Součástí
programu Muzejní noci byl také koncert Komorního sboru gymnázia v Gotickém sále, ktený
vyslechlo 90 posluchačů, Program Muzeiní noci. která byla spojena s otevřením vyhlídkové
věže Staré radnice, zahrnoval také divadelní představení hranického divadelního souboru
Štěr&spol., vystoupení trubačů Střední lesnické školy v Hranicích, kteří zatroubili večer
z ochozu radniční věže ukázky loveckého troubení a večerní komentovanou prohlídku
reprezentačních prostor hranického zámku, vedenou PhDr, H. Svobodovou (40 účastníků).
Př'ljemnou veěerní atmosféru doplnil na Staré radnici svou hudbou Melody tandem B,
Ludmily. V průběhu Muzejní noci byl do obou výstavních síní vstup volJtÝ a prošlo jimi 268
návštěvníků. Stejně jako v předchozích letech MMG spolupracovalo s OSKTVCR městského
úřadu nazabezpečenízářijových Dnů evropského dědictví. V Gotickém sále se uskutečnily
2 koncerty Hranického dětského pěveckého sboru, které vyslechlo 95 osob. Výstavní síň
Stará radnice navštívilo vtento den 235 osob a Synagogu 169 osob, celkem tedy 404
návštěvníků. Muzeum spolupracovalo s Městem Hranice a Městskou knihovnou Hranice na
projektu zpřístupnění vyhlídkové věže Staré radnice (která je součástí městské naučné trasy
Za krásami Městské památkové zóny Hranice) a o víkendech poskytuje zázemí průvodcům
po městské památkové zóně a na věž (v pracovních dnech vychází průvodce se zájemci o
prohlídku z městského informačního centra, o víkendu z výstavní síně Stará radnice).
Reditelka muzea zajišťovala přípravu a instalaci expozice ve vyhIídkové věži Staré radnice,
jejímž cílem je reprodukcemi akvarelů malíře Jana Pinkavy nejen doplnit interiér věže, ale
zároveň při pohledu zní umožnit návštěvníkům srovnání staqých Hranic, zachycených na
obrazech z počátku 20. století, a současného města. Už po první sezóně se podle jejich
ohlasů ukazuje, že jsou pro návštěvníky velmi atraktivní.
Také v minulém roce pokračovalo muzeum v oblasti vzdělávací činnosti v intenzivní
spolupráci se základními a středními školami v Hranicích i okolí, a to formou galerijních
animačních programů k výtvarným výstavám v Synagoze, Byly určeny žákům 5.-9. tříd
základních škol a středoškolákům, Uskutečnily se k výstavám lva Vodrážková-
Multivitameaninq a Michal Gabriel-Hráči, proběhlo jich 12 a zapojilo se do nich 205 žáků a
studentů. Ke školám, které se programu účastnily již dříve (ZŠ Drahotuše, Potštát a Bělotín),
přibyly letos další hranické ZŠ 1Šromotovo náměstí, Tř. 1, máje a Struhlovsko) a také střední
školy-gymnázium Hranice a Střední pedagogická škola Odry.Vzhledem ktomu, že nový
pracovník muzea u nás začal pracovataž od konce června a vlastní práci s dětmi a studenty
mohl zahájit až na začátku nového školního roku, považuli zájem škol a počet účastníků
uskutečněných animací za velmi slušný (za celý rok 2008 bylo 13 animací a 240 účastníků).
A máme i zpětnou vazbu, která ukazuje, že pedagogové i děti a studenti považují úroveň
animačních programů za výbornou. Pro nás je velmi pozitivní fakt to, že zdjem škol vzrůstá
a přibývá tříd, které se chtějí animací zúčastnit. Je to dvojnásob potěšující, protože opravdu
není běžné, aby městská muzea takovéto programy vůbec vytvářela. Myslím si, že touto
formou vzdělávaci cíle muzea opravdu naplňujeme. Předpokládáme, že se nám tento trend
podaří udržet a postupně zapojit do práce s animačními programy i školy ze širšího okolí
Hranic,

í.1.9. Prezentace výstav a ěinnosti MMG
Pravidelně je uveřejňována vizitka muzea v katalogu cestovního ruchu RELAX (i s možností
aktuálních informačních vstupů na jeho webových stránkách). Pozvánky na výstavy byly
prezentovány v časopise Ateliér, v Hranickém deníku (s přílohou Hranický týden - zde se
objevují i autorské nebo redakční články k výstavám), v olomouckém vydání MF Dnes,
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v Novém Přerovsku, ve Věstníku Asociace muzeí a galerií. Zvukovou upoutávku výstav
vysílá olomoucké studio Českého rozhlasu a obrazové šoty s krátkým komentářem
(a případně i rozhovory s vystavujícími) bývají v hranickém vysílání kabelové televize.
V loňském roce mj. proběhla i informace o projektu vyhlídkové věže Staré radnice ve
zpravodajství TV Nova (H. Svobodová). Tuto prezentaci zajišťuje jak ředitelka MMG, tak
Mgr, Renata Skřebská (např, výstavy ve výstavní síni Synagoga v pořadu Kultura,cz). MMG
prezentuje výstavy a akce rovněž na svých webových stránkách (rrr,rwrrv.mmghranice,cz).
Muzeum se také účastní ve spolupráci s Agenturou m-ark a Olomouckým krajem projektu
Olomouc reqion Card a projektu Rodinné pasv. Oba projekty jsou zaměřeny na podporu
turistického ruchu a participují na něm i jiná muzea. Výstavy jsou navíc prezentovány na
stránkách wrruw.kalendar.cz, články pak na stránkách www.zpravodaj§tvi,cz, Výstupy
(kalendář akcí a články - tiskové zprávy) jsou současně prezentovány na všech doménách
systému Doménová koule@, jehož součástí jsou stránky muzea, tedy současně např. na
internetových stránkách www.mikroregion-hranicko.cz, vl.1ww.olomoucky.krai.cz nebo
www,czech.republic.cz a dalších.

1.1.10. Návštěvnost
V roce 2009 navštívilo výstavní síně (včetně Dnů evropského kulturního dědictví) celkem
3682 osob, z toho 802 ve školních uýpravách.
Celková návštěvnost oproti předchozímu roku byla vyšší (2008/3665 osob), a totéž platí i o
návštěvnosti ze škol (20071787 osob). Uvedené počty návštěvníků vycházejí z evidence
prodaných vstupenek a registrace neplatících návštěvníků (děti do 6 let, vedoucí
organizovaných výprav, džitelé průkazu Asociace muzeí a galerií a džitelé Olomouc region
Card lzde je domluvena 30% refundace vstupného ze strany smluvního partnera/, účastníci
animačních programů), vedené v obou výstavních síních. Běžný počet návštěvníků vernisáží
se pohyboval v rozmezí 25 - 45 osob na výstavu, ojediněle 50 - 60 osob. Zvýšení
návštěvnosti bychom chtěli docílit v souvislosti s dalším rozvojem projektů Olomouckého
krďle Rodinné pasy, ktený zvýhodňuje rodiny s dětmi (vstupuje do třetího roku existence) a
Olomouc region Card, ktery je již mezi návštěvníky známější a využívanější. Počítáme také
s tvorbou dalších galerijních animačních programů a s komentovanými prohlídkami výstav,
které by měly přivést do výstavních síni ještě více žáků i návštěvníků z řad veřejnosti.
Muzeum se chce také vroce 2010 zapojit do seriálu Muzejních nocí, kdy Qak již bylo výše
ukázáno) muzea atraktivně zpřístupňují své prostory večer a v noci a doplňují akci
zalímavými doprovodnými programy. Chceme těmito aktivitami nadále naplňovat zadání rady
města, formulované v usnesení č. 22012007 ze dne 27.3.2007, k problematice hledání nové
cesty vedoucí ke zvýšení návštěvnosti.

K nejvíce navštíveným výstavám ve Staré radnici patřily Nouzová platidla aneb Když je
nouze nejvyšší a Zkameněliny. Archiv života.
V Synagoze se těšila pozorností výstava Tomáš Měštánek-Obrary, lva Vodrážková-
Multivitameaning a Michal Gabrie!- Sochy

1.2. Výstavní činnost

1.2,1. Expozice
V Gotickém sále Staré radnice je instalována stálá expozice akvarelů Jan Pinkava _ ma!íř
starých Hranic, která navozuje atmosféru života města v prvních dvou desetiletích 20,
století (kupecké krámky v podloubí, staré domy a vily, údolí Bečvy, ale i otevření vojenského
hřbitova ve válečném roce 1915), V tzv. salónku lze zhlédnout model hranického zámku a
přilehlého historického jádra města podle plánu z roku 1750 a expozici Dělo se v
Hranicích (fotografie ze sbírek muzea, dokumentující historické události a změny ve městě).
Expozice je upravenou podobou výstavy, která se uskutečnila v roce 2008 ve výstavní síni
stará radnice.
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1.2.2. Výstavy
V roce 2009 uspořádalo muzeum í0 výstav, z toho 5 v Synagoze a 5 ve Staré radnici.

1,2.2.1. Synagoga
Výstavní rok zahájil v lednu Tomáš Měštánek svými Obrazy, po něm představil Sochy a
objekty Petr Kuba. V hlavnísezóně vystavovala lva Vodrážková malby, textil a objekty §od
názvem Multivitameaning. K vrcholům roku patřila výstava Sochy Michata Gabrieta,
v.souČasné době jednoho z našich nejvýznamnějších a nejuznávanějších sochařů, ktený
představil své dřevěné a bronzové mužské postavy v životní velikosti. Na přelomu roku mohii
návštěvníci zhlédnout keramiku lvo Ghovance.

1.2.2.2. Na Staré radnici
isou nqdále programově pořádány výstavy s muzejní tématikou a komornější výtvarné a
fotografické. První výstava představila pod názvem Diptomanti absolventské práce studentů
výtvarn_é výchovy PF Ostravské univerzity. Výstava Nouzová platidla aneb Když je nouze
neivyŠŠÍ ukázala zalímavý fenomén nouzových platidel jak zhlediska numizmaíiky, kam
PatřÍ, tak ale i z hlediska výtvarného umění, neboť mnohé z nich jsou také zajímavě svým
výtvarným ztvárněním. Jako velmi zajímavá a přitažlivá se ukázala přírodovédná výstáva
Zkameněliny. Archiv života, mapující široké spektrum životních forem od prvoňor po
Čtvrtohory. Na podzim jsme představili současnou komikovou scénu výstavou Vzlety a
Pády. A na konec roku výstava Hlad po umění probouzet a sytit představila práce zářů a
studentŮ, které vznikly jako výsledek animačního galerijního programu k výstavě Michala
Gabriela. Doprovodné fotografie přibližovaly průběh animačn ích prog ram ů,

2. Personální záležitosti
Ředitelka
ko nzervátorka-resta u rátorka
Kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
Produkční, programouý a kulturně výchovný pracovník
průvodce - stará radnice
Průvodce - Synagoga
uklízečka
Topič

3. Správa majetku a nakládání s maietkem
Muzeum vyuŽÍvá pro výstavní úČely objekt bývalé synagogy, Janáčkova 728, Na základě
podnájemní smlouvy mezi Městem Hranice a MMG zde provádí také drobnou údžbu
a oPravy, revize zařízenÍ, případně drobná vylepšení v souvislosti se svou činností. V roce
2009 bYla provedena např. oprava písmen na výstavní síni Synagoga, oprava zámku a
kopírovacího stroje. Byla pořízena stříkacípistole pro konzervátorskoú dilnu.

4. Nak!ádání s finančními prostředky
V roce 2009 se muzeum snažilo o vyrovnaný rozpočet, Třebaže v průběhu roku došlo
u něktených položek ke zvýšení nákladů, u něktených se naopak náklady snížily a podařilo se
nám skonČit rok vplusových číslech. Celkový výsledek hospodařeni za rok 2009 je
zlepŠený, a to ve výši 49.297,50 Kč. Čerpání rózpóetu 2009 a Návrn na rozdělení VH áo
fondŮ a vyúČtování závazných limitů je přílohou Zprávy o činnosti za rok2oog.

úvazek 1
úvazek 0,35
úvazek 0,55
úvazek 1
úvazek 1
úvazek 1
úvazek 1
sezónně (X lV)
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5. Zhodnocení činnosti za rok 2009
V oblasti muzejní a galerijní práce v bodech 1.1.1. až 1.1.9 se podařilo naplnit plánované

úkoly, velmi dobře se rozvíjela spolupráce se školami v rámci výchovné a vzdélávací
činnosti, a to jak při animačních programech, tak formou komentovaných prohlídek. Cestu si
našla veřejnost na Muzejní noc, a to jistě i díky přitažlivé výstavě a zajímavému
doprovodnému programu ve spojení se zajímavou událostí- otevřením vyhlídkové věže. Je
to inspirace i pro letošní rok.

1.1.7 D'ilčím neúspěchem je nevydání plánované publikace Dietrichsteinská fajáns, na
kterou se nám nepodařilo získat finanční prostředky ani od zřizovatele ani zrozpočtu
Olomouckého kraje.

Bod 1.1.10 se loni podařilo naplnit, Celková návštěvnost oproti předchozímu roku byla
vyŠŠÍ a totéž platí i o návštěvnosti ze škol. Návštěvnost se zvýšila díky animačním
programŮm, komentovaným prohlídkám a akcím typu Muzejní noc a Dny evropského
kulturního dědictví. Zatím se ale ani loni zcela nenaplnil předpoklad zvýšení návštěvnosti
díky spolupráci ve výše uvedených projektech Olomouckého kraje (Rodinné pasy a
Olomouc Region Card). Ale podle zkušeností se ukazuje, že optimální výsledek přináší
moŽnost propojení šňůry památek a kulturních objektů několika lokalit, zároveň
s obČerstvením a ubytováním, A ORC další možnosti na Hranicku hledá, takže itady se snad
dá předpokládat stoupající křivka zďlmu. V létě lze zřqmé očekávat zvýšenou návštěvnost
vyhlídkové věže Staré radnice, takže i to by se mohlo pozitivně odrazit v návštěvnosti
muzea. Faktem je, že v roce 2009 ubylo platících návštěvníků a naši návštěvnost navýšily
výŠe zmiňované akce se vstupy zdarma. l pro letošní rok budeme hledat možnosti, jak
přivést do muzea další návštěvníky.

Pokud jde o bod 1.2.1, expozice zůstala v roce 2009 beze změny. Doplnění plánujeme na
rok 2010.

Bod 3 Pro nedostatek finančních prostředků nebyl zakoupen depozitární nábytek ani
dataprojektor.

llčstsi.ť l)ll!./t.:::It :r ,;:tlcric l Hrenicích

V Hranicích 15.2.2O1O příspčl hovri ttrga nizacc
]vtir_sarlktlr o nárnčsti č. 7i

75.3 0] ]]ranicc
lčo: +qsss6ló

-0
k^*_*/ ď--r-!r"rÁ!

PhDr. Hana Svobodová /
ředitelka MMG v Hranicích

Přílohy:
č, 1. Čerpání rozpočtu v roce 2009
č. 2. Návrh na rozdělení VH do fondů a vyúčtování závazných limitů
č, 3, Plán činnosti na rok 2010



Příloha č.í ke zprávé o činnosti

Městské muzeum a qalerie v Hranicích. p.o.. Masarvkovo nám. 7{. 753 01 Hranice

čerpání rozpočtu v r.2009
Celkové přtjmy Kč 2,464.772,29
Celkové výdaje Kč 2,415,474,79
Výsledek hospodaření + Kč 49.297,50
(z toho: příděl do fondu odměn 19.363,- Kč, příděl do rezervního fondu 29.934,50 Kč)

VÝnosv:

01. tžby z prodeje služeb
02.
03.
04. úroky z účtu
05. zúčtování fondů
06. jiné ostatnívýnosy
07. provozní dotace

- vstupné výstav
- katalogy
- kopírování, telefony

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kě

26,990,-
7.387,-

708,-
117,19

34.570,10

2,395.000,-

Kč 16.259,-

31.600,-

5.058,10
348.096,76

Kč 5.286,-
Kč 34.323,-
Kč 27.145,57
Kč 8.603,-
Kč 3.856,-
Kč 18.364,50

Kč 37.680,-
Kč 7.716,-
Kč 27,Q72,16
Kč 138.375,50
Kč 1,584,-
Kč 2.160,20
Kč 1,595.637,-

G e lke m.......... Ké2,464,772,29

Nákladv:

01. spotřeba materiá|u
(tiskopisy, knihy, časopisy, kancelářské potřeby, ochr. prac. pom.)

02. spotřeba materiálu (pomocný materiál, mat. pro KD)
03. spotřeba materiálu (sbírkové předměty)
04, spotřeba materiálu (odpisy DDHM)
05. spotřeba energie celkem

07. cestovné
08. náklady na reprezentaci (vernisáže výstav, inzerce)
09. ostatní služby - telefon

(plyn 1 10.402,09 Kč, el.energie 219.4ú ,57 Kč, voda 18.293,10 Kč)
06. opravy a udžování (oprava zámku, kopírky, písmen Synagoga) Kč 9.846,-

10.
11,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18,

- kopírování, fotodokumentace,výlep plakátů, svoz odpadu Kč 23.222,-
- katalogy, komise

- poštovné
- software, koníigurace
- školení, honoráře, ostatní náklady

- revlze
- doprava výstav
- ostatní služby

19. - poplatky DIL|A, rozhlas, televize
20. mzdové náklady celkem

(hrubé mzdy, OON, soc. a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady)
21. ostatní nepř. daně a poplatky - AMG Kč 1.960,-

8.197,-
30,471,-

22. jiné ostatní náklady - poplatky peněž. ústavu
- pojištěnímajetku, pojištěníodpovědnosti Kč

24. jiné ostatní náklady - tech. zhodnocení
25. odpisy Kč

Kč
23.

G e lke m.....,,... Ré2,415.474,79



Příloha ě.2 ke zprávé o činnosti

Město Hranice
odbor školství, kultury, tělovýchovy a CR
Pernštejnské nám. 'í

753 37 Hranice

Výsledgk,hgsoo=daření k 3í.í2.2009. návrh na rozdělení VH do fondů a vvúčtování
závaznÝch limitů

VÝsledek hospodaření Skutečnost k 3í.í2.2009
- z hlavníčinnosti
- z hospodářské činnosti
cELKEM

49.297,50

+ 49.297,5a

V roce 2009 jsme se snažili o vyrovnaný rozpočet, a tím i nulový uýsledek hospodaření.
Během roku jsme ušetřili na některlých provozních nákladech, např. célková spotřeba energií
(voda, plyn, elektrická energie) - úspora 8,903,24 Kč, revize - úspora g27,84 Kč, opravy a
ÚdŽba - Úspora 25.154,- Kč, pojištění 16,529,- Kč, mzdy - úspora 19.363,- Kč, poštovné -
úspora 397,- Kč.
Na někteqých provozních nákladech došlo k překročení rozpočtu např. telefon - překročení
1.145,57 KČ, cestovné a doprava rnýstav - překročení 23.661,50 Kč (částečně hrazeno
darem na činnost MMG), služby zpracování dat - překročení 3.856,- Kč.

Celkové tžby se oproti navrhovanému rozpočtu snížily o 19.797,81 Kč.

Výsledkem těchtoskuteěností je zlepšený výsledek hospodařeníza rok 2009 ve výši
49.297,50 Kč, ktený navrhujeme rozdělit do fondů takto:

a) úspora mezd Kč 19.363,- do fondu odměn
b) zbývalící část do fondu rezervního, tj. Kč 29.934,50 (úspora v provozu).

Rozdělení VH

Fond odměn 91,1 FKSP 912 Fond rezervní 914 lnv.fond 916

výchozí stav 31 .12.2009 4.508,74 4,739,60 133.626,14 73.459,82

VH r,2009 19.363,- 29.934,50

Celkem v případě schválení 23.871,74 4.739,6a 163.560,64 73.459,82



Dá le Vám předkl ádám e vyúčtován í jed notl ivý ch záv azných l i m itů :

í. vvúčtování závazného limitu - opravv a udĚování

Rozpočet Kč 35,000,-
Skutečnost ..,.........,........,.... Kč 9.846,-
Úspora ............... Kč 25.154,-

čerpání:
1, oprava zámku Kč 290,-
2, oprava kopírovacího stroje Kč 556,-
3. oprava písmen na výstavnísíni Synagoga Kč 9.000,-

Gelkem ......,..... Kč 9.846,-

Úspora v oblasti oprav a udžování ve výši 25.154,- Kč, závazný ukazatel byl dodžen.
Pro bezporuchorný chod organizace nebylo nutné větší čerpání tohoto závazného
ukazatele,

2. Vvúčtování závazného limitu - ostatní osobní náklady (mzdv)

Rozpočet ,...,..,.... Kč 1,615.000,-
Skutečnost .....,,.,.,..., .. Kč 1,595.637,-
Úspora Kč 't9.363,-

Závazný limit ostatních osobních nákladů (mezd) byl dodžen,

3, vvúčtování závazného limitu - enerqie

Rozoočet čerpání + úspora. - překročení

,t. plyn
2. elektrická energie
3. voda

Celkem

+

+

Dle výše uvedeného srovnání rozpočtu a čerpáníenergií v r.2009 vyplývá správné sestavení
závazných limitů na energie.

skutečnost ěerpání lnvestičního fondu za rok 2009 dle schválení

V průběhu roku 2009 nebyly na fondu dostatečné finanční prostředky, tudíž jsme fond
nečerpali a nebylo schváleno zřizovatelem anijeho čerpání.

plán čerpání investičního fondu pro rok 20í0 včetně informace o připravenosti (studie.
proiektv. vÝběrová řízení)

Stav fondu k 31.12.2009 je Kč 73.459,82, Pro rok 2010 navrhujeme čerpání fondu
na nákup počítače a dataprojektoru s plátnem ve výši 55.000,- Kč.

110.000,-
228.000,-

19.000,-

357.000,_

110,402,09
219.401,57
18,293,10

348.096,76

4o2,09
8.598,43

706,90

8.903,24



VÝše odpisů pro rok 20í0 činí 26.808.50 Kč.

Jedná se o poslední roční odpisy 3 ks majetku:
- kopírovací stroj, odpis,skupina 2 - roční odpis 6.096,50 Kč,
- notebook, odpis.skupina 1 - ročníodpis 10.043,79 Kč,
- PC, odpis.skupina 1 - ročníodpis 10.668,21 Kč.

V Hranicích dne 1 1,2.2010

Vypracovala: Bc. Monika Nováková - ekonom

AnA h.>-lru-zL//
PhDr. Hana Svobodová /

ředitelka MMG

1lčstslii nltl7ťL!t]l lt glicricv tlranicích
příspčr koi á organizacc

lvlasar1 kovo náničstí č. 71
75] 0l l lrarricc
tčo: +qssa6ló



Příloha č.í ke zprávě o činnosti

Městské muzeum a galerle v Hranicích. o.o.. Masarykovo nám. Tí. 753 0{ Hranice

čemání rczpočtu v r.2009
Celkové přljmy Kó 2,464.772,29
Celkové výdaje Kě 2,415.474,79
Výsledek hospodaření + Kč 49.297,50
(z toho: příděl do fondu odměn 19,363,- Kč, příděldo rezervního fondu 29.934,50 Kč)

VÝnosv:

01. tžby z prodeje služeb
02.
03.
04. úroky z účtu
05. zúětování fondů
06. jiné ostatní qýnosy
07, provozní dotae

- vstupné qýstav
- katalogy
- kopírování, telefony

Kč
Kč
Kč
Kě
Kě
Kě
Kč

Kě
Kě
Kě
Kč

26.99o,-
7.3B7,-

708,-
117,19

34.570,10

2,395.000,-

31.600,-

5.058,í0
348-096,76

Kč 27.145,57
Kč 8.603,-
Kě 3.856,_
Kě 18.364,50

Kč 27.072,16
Kč 138,375,50
Kě 1,584,_
Kč 2.160,20

Nákladv;

01. spotřeba materiálu
(tiskopisy, knihy, ěasopisy, kancelářské potřeby, ochr. prac,pom.)

02. spotřeba materiálu (pomocný materiál, mat. pro KD)
03. spotřeba materiálu (sbírkové předměty)
04. spotřeba materiálu (odpisy DDHM)
05. spotřeba energie celkem

Kě 16.259,_

(plyn 110.402,09 Kě, el.energie 219.401,57 Kč, voda 18.293,10 Kč)
06. opravy a udĚování (oprava zámku, kopírky, písmen Synagoga) Kč 9.846,-
07. ce§ovné Kě 5.286,-
08. náklady na reprezentaci(vernisáže výstav, inzerce) Kě 34.32g,-
09. ostatní služby - telefon
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19.

- kopírování, fotodokumentace,yýlep plakátů, svoz odpadu Kč 23.222,-
- katalogy, komise Kě 37.680,-
- intemet Kč 7.716,-

_ po§ovné
- software, konfigurace
- školení, honoráře, ostatní náklady

- revEe
- doprava výstav
- ostatní služby
- poplatky DlLlA, rozhlas, televize

20. mzdové náklady celkem Kč 1,595.637,-
, (hrubé mzdy,. ooN, soc. a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady)
21. ostatní nepř. daně a poplatky - AMG Kč 1,960,-
22. jiné ostatní náklady - poplatky peněž. ústavu Kě 8.197,-23. - pojištění majetku, pojištěníodpovědnosti Kč 3a,471,,
24. jiné ostatní náklady - tech. zhodnocení -
25. odpisy Kč 32.962,-

C e lke m,......... Kč2,4í§.474,7g



Přiloha č.2 ke zprávě o činnosti

Město Hrsnice
odbor školství, kultury, tělovýchovy a CR
Pernštejnské nám. 1

75337 Hranice

VÝsledek hospodaření k 3í.í2.2009. návrh na rozdělení VH do fondŮ a wúčtování
závaznÝch limitů

VÝsledek hosnodaření §kutečno§t k 31.{2,2009
_ z hlavní ěinnosti 49.297,5a
- z hospodářské činnosti
GELKEM + 49.297,50

V roce 2009 jsme se snažili o vyrovnaný rozpoěet, a tím i nulový výsledek hospodařenÍ,
Během roku jsme ušetřili na něktených provozních nákladech, např. celková spotřeba energií
(voda, plyn, elektrická energie) - úspora 8,903,24 Kě, revize - úspora 927,84 KČ, opravy a
údžba--úspora 25,154,- Kč, pojištění 16.529,- Kě, mzdy - úspora 19.363,- Kě, poŠovné -
úspora 397,- Kč,
Na některých provozních nákladech došlo k překročení rozpoáu např. telefon - překroČení
1,145,57 Kč, cestovné a doprava qýstav - překročení 23.661,50 KČ (Částeěně hrazeno
darem na činnost MMG), služby zpracování dat - překroěení 3.856,- Kě.

Celkové tržby se oproti navrhovanému rozpočtu snížily o 19.797,81 Kč.

Výsledkem těchto skuteěnosti je zlepšený výsledek hospodařenlza rok 2009 ve výŠi
49.297,50 Kě, kt6rý navrhujeme rozdělit do fondů takto:

a) úspora mezd Kě 19.363,- do fondu odměn
b) zbývalící ést do fondu rezervního, tj. Kě 29.934,50 (úspora v provozu).

Rozděleni VH

Fond odměn 91 1

výchozí stav 31.12.2009 4.508,74

VH r,2009 19.363,-

Celkem v případě schválení 23,871,74

FKSP 912 Fond rezervní 914 lnv.fond 916

4.739,60 133.626,14 73.459,82

29.934,50

4,739,60 163.560,64 73.459,82



Dále Vám před klád áme vyúětová n í jed notlirný ch záv azných l imitů :

í. Vvtičtování závazného limitu - opraw a udržgvání

Rozpďet Kč 35.000,-
Skutďnost Kč 9,846,-
Uspora ...........,... Kč 25.154,-

čerpání:
1. oprava zámku Kč 290,-
2. oprava kopírovacího stroje Kč 556,-
3. oprava písmen na výstavní síni Synagoga Kč 9.000,-celkem ............ Kč 9.846f

ÚsPora v oblasti oprav a udŽování ve rnýši 25.154,- Rč, závazný ukazatel byl dodržen.
Pro bezporuchor4ý chod organizace nebylo nutné větší čerpání tohotó závazného
ukazatele.

2.vvtlčtování závazného limitu - ostatní osobní náklfldv ínzdv)

Rozpočet ...,........ Kě 1,615.000,-
Skutďnost .,...... Kě 1,595.637,-
Úspora Kč 19.363;

závazný timit ostatních osobních nákladů (mezd) byldodĚen.

3. Vvúčtování z4v,azného limitu - enemie

Ro3poěet čemání + úspora. - překročení

1. plyn 110.000,_ 11CI.402,ag - 4CI2,og
2, elektrická energie 228.000,- 21g.4a1,57 + 8.598,43
3. voda 19.000,_ 18.293,10 + 706,90

Celkem 357.000,- 348.096,76 + 8.903,24

Dle výŠe uvedeného srovnání rozpoČtu a ěerpáníenergií v r.2009 vyplývá správné sestaveni
závazných limitů na energie.

§kutečnost čerpání lnvestičního fondu za roh 2009 4!e schválení

V PrŮběhu roku 2009 nebyly na fondu dosúatďné finanění prostředky, tudíž jsme fond
nečerpali a nebylo schváleno zřizovatelem anijeho čerpáni.

Plál §9rPálí inveEti§níhg fondu pro rok 20ííl včetně infionnace o priqrqvenosti íst$oie.proiektv. vÝběrová řízení)

Stav fondu k 31.12.2009 je Kč 73,459,82. Pro rok 2010 navrhujeme čerpání fondu
na nákup poěítače a dataprojektoru s plátnem ve výši55.000,- Kč



VÝše odpbů pro rolt 20í0 čini 26.8Q8.50 Kč.

Jedná se o poslední roěníodpisy 3 ks majetku:
_ kopírovací stroj, odpis.skupina2- roěníodpis 6.096,50 Kě,
_ notebook, odpis.skupina 1 - roční odpis 10.043,79 Kč,
_ PC, odpis.skupina 1 - roční odpis 10,668,21 Kč.

V Hranicích dne 11.2.2C1a

Vypracovala: Bc. Monika Nováková - ekonom

ď1^"",--/ {-"1^,-4
PhDr. Hana Svobodová

ředitelka MMG v Hranicích


