
Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organízace

Zpráva o činnosti za rok 2012

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 rnýklady 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 souladu 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 bylo získáno 30
nových přírůstkových čísel, tj 58 ks nových sbírkových předmětů. Jsou to exponáty
korespondující s naším zaměřením mj. na oděvní součástía doplňky, hračky a hry, předměty
denní potřeby a jejich design a časově se tentokrát orientujeme na 2. polovinu 20. stoletÍ.
Jedná se o výrobky sklárny v Rosicích u Brna, které byly typické pro mnoho domácnosti 2.

poloviny' 20. ,století a jejichž design je v poslední době znovu velmi ceněn, panenku-
chodičku, kapesní elektronické hry pro děti, didaktickou hru ,,Poznáváme ptáky", kde
správnou odpověd' indikuje rozsvěcující se žárovička - vše z 80. let 20. století, dále dámské
šaty z5O.- 60. let 2a. století, doplněné dámskými šátky a šálami ztéhož obdobÍ,
Sbírkotvorná ěinnost koresponduje se základní koncepční myšlenkou, podle nÍŽ získávání
oděvních a obuvních součástí, keramiky, skla, výtvarných děl, knih či učebnic, technických a
spoňovních pomůcek, fotografií a dalších součástí životního stylu má sloužit především
dokumentárním cílům, ale zároveň směřuje do budoucna k přípravě výstav, věnovaných
vývoji techniky, sportu, vzdělávání, užitého a výtvarného umění, oblékání a obouvání a
v posledních letech sledovánívývoje kulturního povědomíve 20. století (především od 50. let
do soUčasnosti), pro něž bychom chtěli využít jak našich sbírkových předmětů, tak i zápŮjČek
z jiných muzeí (tento způsob již několik let úspěšně funguje), V roce 2012 naše muzeum
zapůjčilo jiným subjektům pro účely výstavní, publikační a studijní 116 ks sbírkových
předmětů (muzeum Novojičínska v Novém Jičíí,lě, Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně,
Národní muzeum v Praze) a samo si pro tytéž účely vypůjčilo 268 ks sbírkových předmětŮ, a
to z Moravské galerie v Brně, Západočeského muzea v Plzni a Městského muzea a galerie
v Poličce.

1,1.2. Evidenční činnost
Pokračovala počítačová katalogizace fondu užitého umění. Zpracováno bylo 86 ks
sbírkových předmětů.
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í.í.3. Revize sbírkových fondů
Během uplynulého roku byla provedena revize fondu výtvarného a užitého uměnÍ, militarií a

numizmaiiiy. lnventarizováno bylo 148 ks sbírkových předmětů, Tato revize byla souČástí
pravidelných ročních revizí sbírkových fondů.

1.1.4. Konzervační ěinnost
y roce 2012 neprobíhala konzervační činnost, neboť v konzervátorské dílně nejsou
dokončeny sanační práce a dílna je dosud mimo provoz. Dobře provedené sanaČní práce a

instalace odvětrávacího zařízení jsou stále nutným předpokladem pro zprovoznění
konzervátorské dílny. V rámci možností bylo provedeno pouze základní oČiŠtění exponátŮ, a
to tím způsobem, že menší nábytkové kusy (židle a taburety) byly v létě vyneseny na dvŮr a

zbaveny prachu a mechanickou cestou odstranitelných nečistot.

í.í.5. Badatelská, informaění a odborná ěinnost
Ve studovné muzea a pracovně ředitelky poskytujeme badatelské a informaČní sluŽby
(včetně možnosti prezenčního studia odborné literatury) studentům (zpravidla historie,
archeologie, muzeologie, dějin umění, ale igymnázia, stavebních průmyslovek a stavebních
fakult vyŠokých škol-nejčastěji mají zájem o plány a historii budov ve městě, historii města i

jeho jednotlivých administrativních části, tiskoviny k dění ve městě v 19. a 20. stoletÍ, dále o

sochý, osobnosti, stromy a zeleň ve městě, ale také o staré hranické továrny apod.),
pracóvníkům 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,
archeologické nálezy na Hranicku apod.). Tento okruh zě4mú se prakticky neměnÍ, zŮstává
setrvalý, pouze čas od času nastane větší zájem o některé konkrétní téma z výŠe
uvedených. Loni by| největší zájem o staré fotografie fiednotlivé budovy a mosty v
Hranicích), historii města a jeho vznik, stavební vývoj Staré radnice a zámku, a zřad
vysokoškoláků narostlzájem o hranické školství, o J. H. A. Gallaše a jeho knihovnu nebo o
kóstel Stětí sv. Jana Křtitele a dokumentaci (především fotografickou) jeho interiéru.

lnformace a konzultace byly poskytovány také telefonicky či e-mailem, případně rovněŽ
prostřednictvím informačního centra, které si je vyžádalo pro své klienty. UŽ mnoho let

muzeum spolupracuje také se soukromými sběrateli, především pohlednic a tiskovin,
týkajících se Hranic a Hranicka, a se studenty a badateli zaměřenými na dějiny uměnÍ,

árcheologii, historii i současnost, resp. nedávnou minulost města. Zde dochází
k vzájemňému předávání a sdílení informací, vedoucích k novému získávání poznatkŮ

zrůzných údobí vývoje a života města.

,t.í.6. odborná muzejní knihovna byla doplněna o 31 publikaci a éítá celkem 1501 svazkŮ.

1.1.7. Výzkumná, publikační a přednášková činnost
Jako doplnění výstavy Jurkovičova vila, Historie a obnova se uskutečnila v Synagoze
přednáška Mgr, Renaty Skřebské, věnovaná Dušanu Jurkovičovi a bytovému designu - DŮm
mitovníka umění a jeho vliv na utváření moderního bytového designu v kontextu tvorby
Dušana Jurkoviče. Vyslechlo ji 15 osob,

V průběhu listopadu a prosince se v rámci cyklu Muzejní večery uskutečnily ve Staré radnici
4 přednášky.
Pernštejnové ve svých erbech a pečetích PhDr. Karel Múller
Hranický sťarosía JIJDr. František Sromota, veřejný činitel a politik (1853-1912)

PhDr. Jiří Lapáček
Významné hranické podnikatelské osobnosti a rodina Zerkowitz

václav Bednář
Adventní a vánoční zvyky a obyčeje

Vyslechlo je 58 osob a byly velmi dobře hodnoceny.

PhDr. Anna Hrčková



Muzeum se také podílelo ve spolupráci s armádou ČR a Síní odboje v Kasárnách divizního
generála O. Zahálky na cyklu přednášek z oblasti vojenství, školství a historie Lázní Teplic
nad Bečvou, kteqý se uskutečnil v Zrcadlovém sále Kasáren divizního generála O. Zahálky,

7. mechanizovaná brigáda od Balkánu po Afganistan
(Přehled zahraničních misí 7. mechanizované brigády Ceslré armády)

kpt. Bc. Maftina Štěpánková
Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a myty Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Historie LázníTeptic nad Bečvou Mgr. Jiří Libosvár

Vyslechlo je 35 osob.

Výstavními prostorami muzea a Městskou památkovou zónou s výkladem (včetně výkladu po

židovských památkách Hranic) provázela ředitelka muzea studenty judaistiky FFUP
olomouc, studenty Střední zdravotnické školy v Hranicích a seniory (zdravotníky)
z olomouce. Městskou památkovou zónou (s výkladem) pak hosty tajemníka městského
úřadu a hosty z Konstancinu-Jeziorne a již tradičně výstavními prostorami muzea účastníky
Bělotínského týdne zpěvu, kteří jsou během svého srpnového setkání našimi pravidelnými
návštěvníky. Celkem tak muzeum a památkovou zónu v rámci těchto akcí zhlédlo 205 osob.

Také v loňském roce jsme uskutečnili komentované prohlídky výstav, které jsou pro
návštěvníky živější a atraktivnější a jsou v muzeích stále více využívány.

V rámci výstavy J. H. A. Gatlaš a jeho znovuobievená knihovna se uskuteČnily 3
komentované prohlídky pro veřejnost (45 osob) a 3 komentované prohlídky pro školy (61

osob). Výstavou provázela Lenka Kirnerová.

K archeologické výstavé Od doby kamenné do dobv slovanskÝch hradišť aneb Jak žili naši
předkové se uskutečnilo 16 komentovaných prohlídek pro základní školy z Hranic a okolí a
pro hranické střední školy (gymnázium, střední zdravotnická škola). Komentované prohlídky
vedla ředitelka muzea. Zúčastnilo se jich 396 žáků a studentů.

1.1.8. Výchovná a vzdělávací činnost, koncerty, spolupráce sjinými subjekty,
semináře a kolokvia
Pokračovala spolupráce s učiteli základních škol v Hranicích a okolí a hranických středních
škol (gymnázium, střední zdravotnická škola), a to v loňském roce předevŠÍm při výuce
literatury a dějepisu, eventuálně na prvním stupni ZS při výuce vlastivědy, a to hlavně díky
výstavám zmíněným výše (J. H. A. Gallaš.,., Od doby kamenné.,.) a komentovaným
prohlídkám k nim. Výtvarné výstavy navštěvují také studenti estetických seminářŮ středních
a vysokých škol (gymn ázium Hranice, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity), kteří bývají
častými návštěvníky výstav včetně vernisáží, případně rovněž vystavujícími. Funguje i

spolupráce s vysokoškolskými studenty a pedagogy oboru archivnictví, archeologie Či

judaistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a archeologie Přírodovědecko-
filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Součástí programu 4. ročníku Hranické muzejní noci (HMN) byla vernisáž a komentovaná
prohlídka výstavy Od doby kamenné do doby slovanských hradišť aneb Jak Žili naši
předkové a koncert jazzového uskupení Swingtet, ktený si na nádvoří Staré radnice
vyslechlo 40 posluchačů, Dále program zahrnoval také vystoupení trubačů Střední lesnické
školy v Hranicích, kteří zatroubili večer z ochozu radniční věže ukázky loveckého troubení a
oblíbené večerní a noční výstupy na radničnívéž- Hranice zptačí perspektivy. lvloňském
roce byla HMN pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou Hranice a potřetí se zapojily
také další subjekty - Galerie M+M, Galerie Sklep a Včelařské muzeum Hranice. V prŮběhu
Muzejní noci byl do obou výstavních síní vstup volný a prošlo jimi 179 návštěvníků. Všechny
zapojené subjekty navštívilo 236 osob.
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Velmi oozitivně byl návštěvníky ceněn fakt. že se k proqramu HMN opět připoiilv i další
subiekty - Galerie M +M, Galerie Sklep a Včelařské muzeum, Stejně jako v předchozích
letech MMG spolupracovalo s OŠKTVCR (nyní odbor školství a sociálních věcí) městského
úřadu na zabezpečení zářijových Dnů evropského dědicfuí (DED) Výstavní síně Stará
radnice a Synagoga navštívily v tento den 293 osoby. Ve výstavní síni Synagoga se
uskutečnil koncert Hranického dětského pěveckého sboru, ktený vyslechly 43 osoby,
Ředitelka muzea spolupracovala s odborem životního prostředí městskélro úřadu při
přípravě výstavy, věnované 5. výročí rekonstrukce mauzolea na hranickém hřbitově.
Muzeum spolupracuje s Městem Hranice a Městskou knihovnou Hranice při organizaci
prŮvodcovské služby (na vyhlídkovou věž Staré radnice a po naučné trasy Za krásami
Městské památkové zóny Hranice) tím, že o víkendech poskytqe zázemí těmto průvodcům
(v pracovních dnech vychází průvodce se zájemci o prohlídku z městského informačního
centra, o víkendu z výstavní síně Stará radnice).
V dubnu a v listopadu se uskutečnily ve Výstavní síni Stará radnice 2 koncerty, nazvané
Studentský koncert aneb Hudba mezi námi. lnterprety byli žáci a učitelé Základní
umělecké školy v Hranicích a konceňy vyslechlo 60 osob.
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
komentovaných prohlídek k výstavám. Ty nahradily v souěasné době galerijní animační
programy, pro které nemáme zatim pracovníka.
Komentovaných prohlídek kvýstavě Od doby kamenné..:se zúčastnily všechny hranické
základní školy, 2 střední školy (gymnázium, SZS), Dům dětí a mládeže a přijely i základní
školy z okolí - Drahotuše, Olšovec, Partutovice, Střítež nad Ludinou, Jindřichov,
V komentovaných prohlídkách budeme pokračovat, ale bylo by dobře, kdyby se podařilo
obnovit i animační programy, které jsou vhodným doplňkem především výtvarných výstav.
Obě tyto formy by pak mohly přinést opětovné zvýšení návštěvnosti.

1.1.9. Prezentace výstav a činnosti MMG
Pozvánky na výstavy byly prezentovány v časopise Ateliér, v Přerovském a hranickém
deníku (s přílohou Hranický týden - zde se objevují i autorské nebo redakční články
k uýstavám), v olomouckém vydání MF Dnes, 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 nebo kurátory)
bývají v hranickém vysílání. Tuto prezentaci zajišťuje jak ředitelka MMG, tak kurátorka Mgr,
Renata Skřebská. MMG prezentovala výstavy a akce rovněž na svých webových stránkách
(www.mmghranice.cz). Muzeum se také účastní ve spolupráci s Agenturou m-ark a
Olomouckým krajem projektu Olomouc region Card, projektu Rodlnné pasy a Senior pas.
Všechny projekty jsou zaměřeny na podporu turistického ruchu a participují na něm i jiná
muzea, Výstavy jsou navíc prezentovány na stránkách www.kalendar,cz, články pak na
stránkách www.zpravodajstvi.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.mikroreqion-
h ran icko. cz, www, olomouckv. kraj, cz nebo www. czech. republic, cz a dalších.

'1,1.10. Návštěvnost
V roce 2012 navštívilo výstavní síně (včetně Dnů evropského kulturního dědictví) celkem
3056 osob, z toho 609 ve školních výpravách.
Celková návštěvnost oproti předchozímu roku byla jen o něco nížší (2O1113359 osob), ale
zvýŠila se návŠtěvnost ze škol (20111300 osob). Jistě tomu napomohly výstavy (J. H. A.
Gallaš..,, Od doby kamenné ,..), které byly z hlediska pedagogů přínosem kprobíranému
uČivu a komentované prohlídky je pomohly přiblížit zqímavým způsobem i žákům a
studentŮm. To znovu potvrzuje již výše řečené, že tato forma prezentace poznatků a
informací (a samozřejmě také animační programy) nejen naplňují výchovné cíle muzea, ale
také podstatně zvyšují návštěvnost. A bude-li to do budoucna možné, měl by se jim znovu
věnovat stálý zaměstnanec a připravovat je pravidelně. Uvedené počty návštěvníků



vycházejí z evidence prodaných vstupenek a registrace neplatících návŠtěVníkŮ (děti dO 6

lá, vedóucí organizovaných výprav, džitelé průkazu Asociace muzeí a galerií a dŽitelé
olomouc regioň Card tzde je d'omluvena 3Oo/o refundace vstupného ze strany smluvního
partnera/), ředené v obou výstavních síních. Béžný počet návštěvníkŮ vernisáŽÍ se
pohybovai v rozmezí 30 - 60 osob, Z hlediska návštěvnosti bychom se chtěli nadále Podílet
na Órojektech olomouckého kraje - Rodinné pasy (zvýhodňuje rodiny 9 dětmi), Olomouc

,"gion Card a Senior pas, Počíiáme také nadále s komentovanými prohlídkami výstav a

= ňr"onasxami (cyklus Muzejní večery), které by měly, přivést do výstavních síní jeŠlě více

zára a návštěvniků zřad Úeřejnosti. Budeme rovněž nadále spolupracovat se Školami

v rámci jejich školních proiektů. Muzeum se chce také v roce 2013 zapojit do seriálu
Muzejníóh-noci, xoy muzea atraktivně zpřístupňují své prostory večer a v noci a doPlňují akci

zqimávými doprovódnými programy, Chceme těmito aktivitami nadále naplňovat zadání radY

másta, iormulóvané v Úsneseái e, ZZO\ZOO7 ze dne 27.3.2007, k problematice hledání nové

cesty vedoucí ke zvýšení návštěvnosti.
r nálvice navštíveňým výstavám ve Staré radnici patřily Od doby kamenné do dobY
slovánských hradiši'anéb Jak žili naši předkové, J. H. A. Gallaš a jeho znovuobjevená
knihovna, Radovan Langer - Nepotichu. V Synagoze se těŠila pozornosti výstava

Jurkovičova vita. Historie} obnova, lvan Titor - Malba, Zdeněk Vacek,Obrazy, grafika,
kresby, objekty.

1.2. Výstavní činnost

1.2.'l. Expozice
V Gotickém sále Staré radnice je instalována stálá expozice akvarelŮ Jan Pinkava - malíř
starých Hranic, která navozuje atmosféru života města v prvních dvou desetiletích 20.

stotáti (kupecké krámky v podloubí, staré domy a vily, údolí Bečvy, ale j otevření vojenského
hřbitova ve válečném ioce 1915). V tzv. salónku lze zhlédnout model hranického zámku a
přiIehlého historického jádra města podle plánu z roku 1750, ktený je doplněn originály

velmi zajímavých kamnových kachlů, získaných archeologickým výzkumem zámku a

expozici b§lo Še v Hranicích (fotografie ze sbírek muzea, dokumentující historické události

a změny ve městě).

l.z.z.Výstavy X
Vroce Zoto uspořádalo muzeum tO ÚýŠtav, ztoho 4 vSynagoze a 6 ve Staré radnici.

K tomu v obou výstavních síních ještě jedna výstava přechází vždy z předeŠlého roku.

1.2.2.1. Synagoga
Na přelomu roku mohli návštěvnícizhlédnout výstavu Pavla KaČÍrková - Ryby, následovalY
obrázy Veroniky Mokrošové - Soumrak a úsvit, velmi zajímavá výstava doPlněná
originálním nábýtkem podle Jurkovičových návrhů Jurkovičova vila. Historie a obnova,
dále tvan Titor - Malba a Zdeněk Vacek. Obrazy, grafika, kresby, objekty.

1,2.2.2. Na Staré radnici
jsou nadále programově pořádány výstavy s muzejní tématikou a komornějŠÍ výtvarné a

iotografické. Z přidcnozího roku přešla výstava valašského rodáka, akademického malíře a
graŘ" Jožky áarucha-BALADA I poHÁDKA. Následovala návštěvnicky přitažlivá výstava

i. H. n. Gallaš a ieho znovuobjevená knihovna, dále Hranické iazzové dny. Fotografie
z uplynulého ročníku EJD; Tribal Art Maniema. Domorodé umění z Konga; velmi

atrártivni výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišt'an_eb Jak Žili naŠi
předkové; vystava věnovahá 100. výročí narození historika, spjatého celý Život s Hranicemi
bohumír lnára (912-2oo3). Historik a archivář a na závér roku se uskuteČnila výstava
obrazů h ran i ckého výtva rn íka Radovana Langera-lVepotich u.
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2. personální záležitosti
Ředitelka
konzervátorka-restau rátorka
Kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
průvodce - stará radnice
Frůvodce - Synagoga
uklízečka
Topič

úvazek 1
úvazek 0,35
úvazek 0,55
úvazek 1
úvazek 1
úvazek 1
sezónně (X - lV)

3. Správa maietku a nakládání s maietkem
MuzLum ,yuŽírá pro výstavní účely bOlert bývalé synagogy, Janáčkova 728. Na základě
podnájemni smloŮvy mezi Městem Hranice a MMG zde provádí také drobnou ÚdŽbu

á opr"uy, revize zářízení, případně drobná vylepšení v souvislosti se svou ČinnostÍ,

v minutem roce bylo nutno ve spolupráci s Odborem školstvÍ, kultury, tělovýchovY a

cestovního ruchu, ýacovníkem památkové péče a Církví československou husitskou zajistit

opravu havárie - spadlého stropu v prostoru WC a služebního vchodu ve Výstavní síni

Synagoga a opravu části střechy nad touto výstavnísíní, kam při deŠtích zatékalo.

4. Nakládání s finančními prostředky
V roce 2012 se muzeum Šnažilo o vyrovnaný rozpočet. Třebaže v prŮběhu roku doŠlo

u něktených položek ke zvýšení nákladů, u někteqých se naopak náklad.y s_nÍŽilY a Podařilo se

nám sk-ončii rok v plusových číslech. Celkový výsledek hospodaření z7 rok 2012 je

zlepšený, a to ve výsi zg.ga4,oí Kě. Zpráva o hospodaření za rok 2012 a Návrh na

,o.ael"ňi VH do tonaů a vyúčtováni závazného limitu jsou přílohou ZPrávY o Činnosti za

rok2012.

5. Zhodnocení činnostiza rok2012
Voblasti muzejní a galerijní práce vbodech 1.1.1. až 1.1.9 jsme se snaŽili naPlnit

plánované úkoly, pokud tó ooúolita i objektivnísituace (sanace konzervátorské dílnY). SnaŽili
j.*" ." stejně l.Řo u předchozích letech rozvíjet spolupráci se školami v rámci výchovné a

vzdělávací činnosti á veřejnosti umocnit záž|tek z výstav a zprostředkovat maximální

množství informací formou komentovaných prohlídek. Cestu si naŠla veřejnost na Muzejní

noc, a to jistě i díky přitažlivé výstavé a zalimavému doprovodnému programu Ve spojení se

zajímavou událostí.
Bod 1.1.10. odpovídá současné společenské situaci. Trend klesající návŠtěvnosti trvá

obecně uz rrct<otit< ,,krizových" let. U nás došlo k poklesu celkové návŠtěvnosti o 303 osobY,

ale o to potěšitelněÍšíje zvýšení návštěvnosti ze škol o dvoinásobek. D_Ůvody jsou uvedenY

výše. Iuro"" 2o1i sé bud-eme snažit návštěvnost ze škol zvýŠit p|o lě atraktivní výstavou

Óoaa měst a hradů, která přibližuje život v 15. století a bude opět přísPěvkem

k zajímavějšímu ,,strávení" učiva dějepisu, Také celkovou návštěvnost chceme zvýŠit díkY

zqiÁavým výstávám, komentovaným prohlídkám a akcím typu Muzejní noc a DnY

eviopsx-éno Řulturního dědictví. Siále zůstává rezeNa ve zvyŠování návŠtěvnosti Při

spolŮpráci s projekty olomouckého kraje (Rodinné pasy, Senior pas a _Olomouc Region

iard). Ani v minúlém roce se na návštěúnosti nijak výrazněji neprojevila jiŽ.dobudovaná síť

cykloiras na Hranicku, stejně jako prezentační materiály pro hranický._mikroregion a jen

částečně přispívá k naší návštěvnosti návštěvnost vyhlídkové _věŽe Staré radnice

(návštěvníii, kieří jdou cíleně na věž, zpravidla nem?jí zájem prohlédnout si výstavu, bYť

šebezajímavějšD. Štále tze konstatovat, že nejčastějšími návštěvníky výstavních síní jsou

lázeňšti hosté a víkendoví návštěvníci Hranic. l v letošním roce však budeme samozřejmě

hledat nové možnosti, jak přivést do muzea další návštěvníky.

Bod 1.2.1 Expozice Jan Pinkava - malíř starých Hranic a Dělo se v Hranicich zŮstalY

ueze .rrreny. vé stávajícím stavu zůstal i tzv. salónek - s Modelem hranického zámku a

přilehlého 
-historickéňo 

jádra města, doplněný o soubor nejzajímavějŠÍch pozdněgotických

kachlů, získaných z archáologického výzkumu při rekonstrukci zámku, V horizontu dvou let
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(vroce 2015 oslaví muzeum 110. výročí svého založeni) bychom chtěli připravit nové
uspořádání expozice, kde by jedním z ústředních bodů byl zcela dokončený model Hranic
(historické město v obvodu hradeb) autora Stanislava Miloše (ten na modelu zatím stále
pracuje) a muzejní exponáty a dokumenty by doplnily obraz vývoje města až do souěasnosti.

V Hranicích 15.2.2013 ,--@
PhDr. Hana Svobodová !

ředitelka MMG v Hranicích, p. o.

It{ěstské millctlíí] lt gltItlit r llrlrnicích
příspčr krrr i trrgan iz:tcc

Masar.vkoro nllrltčstí č 7]
753 0l l ]ranice
IčC:49jsrolePřílohy:

Zpráva o hospodaření za rok2012
Návrh na rozděleníVH do fondů a vyúčtování závazného limitu
Plán činnosti na rok 2013
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Městské muzeum a qalerie v Hranicích. p.o.. Masarvkovo nám. 7í. 753 0í Hranice

Zpráva o hospodaření za r. 2012

Položkový rozpočet za r.2012

2012 Rozpoěet
ce!kem

skutečnost
celkem

PRlJMY
602 vÝnosv z orodeie služeb - vstupné 54 000 41 462
602 vÝnosv z orodeie služeb - kataloov 8 000 7 227
602 vÝnosv z orodeie služeb - ostatní 2 000 331
662 Urokv 100 144.o5
648 óerpánífondů 0 44 ooo
649 ostatní vÝnosv z činnosti 900 0
672 příspěvkv a dotace na provoz - město 2 175 ooo 2 175 0o0
672 Grantv ,15 000 32 000

příimv celkem 2 255 000 2 300 í64.05
yrDAJE

527 5132 - ochranné pomůcky 1 000 504
501 5135 - tisk. knihv 10 000 11 4Q2
501 5136 - sbírkové předmětv 11 000 2 190
558 5137 - drobnÝ hmotnÝ maietek (028) 0 2 515
501 5139 - ostatní materiál 24 0o0 23 632,50
5o2 5153 - olvn 135 000 126 092,83
502 5154 - el. eneroie 260 000 179 250,26
502 5152 - teplo 0 0
502 5't51 - studená voda 20 000 19 981,10
503 5157 - teplá voda 0 0
504 - prodané zboži 0 4 979
511 5171 - opraw a udžování 10 000 5 832
512 5173 - cestovné 10 500 1 255
513 5175 - nákladv na reprezentaci 16 000 9 835,70
518 5137 - drobnÝ nehmotný maietek (018) 0 0
518 5161 - poštovné 10 000 8 552
518 5162 - telefonv 25 000 28 851,55
5,t8 5168 - internet 8 000 7 776
518 5169 - ooiištění 28 000 27 509
518 5169 - revize 30 000 23 805.í0
518 5169 - likvidace odpadu 3 000 2 868
518 - doorava vÝstav 40 000 67 369
518 5169 - ostatníslužbv 34 000 57 216
521 5211 - mzdové nákladv 1 062 800 1 151 793
521 5212 - ostatní osobní vÝdaie 84 200 10 069
524 5031 - povinné poi. 376 300 391 615
525 5039 - zák. pol (2,8o/oo). 3 100 2 910
527 - FKSP 10 600 11 517
521 5424 - soc. nákl. (prvních 21 dní) 0 0

celkern ostatní osobní nákladv {mzdv) 1 537 000 1 567 904
527 5169 - strav. zaměstnanců 34 500 34 081
527 51 69 - zák.soc. nákl.-orevent. orohl, 0 600
538 - ostatnídaně a ooplatkv 2 000 1 960



549 - tech. zhodnocení 0 0
518 5163 - služby peněžních ústavů 6 000 5 369
55,t - odoisv 0 0

vúdaie celkem 2 255 000 2221330.04
vÝsledek hosoodaření 0 + 78 834.0í

* závazný limit

VÝsledek hospodaření k 3í.í2.20í2. návrh na rozdělení VH do fondů a vvúčtování
závaznÝch limitů

VÝsledek hospodaření Skutečnost k 3í.12.20í2
- z hlavní činnosti 78.834,01
- z hospodářské činnosti
GELKEM + 78.834,0í

V roce 2012 jsme se snažili o vyrovnaný rozpočet.
Během roku jsme ušetřili na něktených provozních nákladech, např. energie - úspora
89.675,8't Kč, opravy aúdžba- úspora 4.168,- Kč, cestovné - úspora 9,245,- Kč, náklady
na reprezentaci - Úspora 6.164,30 Kč, poštovné - úspora 1.448,- Kč, revize - úspora
6.194,90 Kč, mzdy - úspora 13.096,- Kč,
Na něktených provozních nákladech došlo k překročení rozpočtu např. tisk, knihy -
překroČení 1.402,- Kč, telefony - překročení 3.851,55 Kč a ostatní služby - překročení
23.216,- Kč.

Celkové vlastnítžby příspěvkové organizace bez čerpánífondů (účet 6a8) se dle
navrhovanému rozpočtu snížily o 15.835,95 Kč.

Výsledkem těchto skutečností je zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši
78.834,0í Kě, který navrhujeme rozdělit do fondů takto:

a) Úspora mezd Kč 13.096,- do fondu odměn. Dále žádáme převod 30.000,- Kč na
posílení fondu odměn, Prostředky budou použity na dohody o pracovní činnosti a
dohody o provedení práce, odměny zaměstnancům při nadstandardní práci nad
rámec činnosti např. akce Den muzeí, Muzejní noc, atd.

b) zbývající část Kč 35.738,01 do fondu rezervního, Prostředky použijeme ke krytí
zvýšení DPH a všech dalších cenově zvýšených nákladů v r.2013, protože příspěvek
zřizovatele na provoz v r.2013 zůstal ve stejné výšijako v předchozích letech.
Zbývalící prostředky bychom využili také mimo jiné k nákupu nábytku pro uložení a
lepší prezentaci nabízených propagačních materiálů.

Rozdělení VH
Fond odměn 41 1

výchozístav 31 .12.2012 2.162,24
YH r.2012 43.096,-
Celkem v případě schválení 45.258,24

FKSP 412 Fond rezervní 413 lnv.fond 4í6

3.170,60 32o.792,38 148.478,92
35.738,01

3.170,60 356,530,39 148,478,92



lnventura účtů k 3í.í2.20í2:

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
022- Samostatné movité věci a soubory m.v.
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
032- Kulturní předměty
078 - Oprávky k drob,dlouh.nehm. majetku
082 - Oprávky k samost.movitým věcem
088 - Oprávky k drobnému dlouh.hmot.majetku
112 - Materiál na skladě
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet FKSP
261 - Pokladna
263 - Ceniny
311 - Odběratelé
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
335 - Pohledávky zazaměstnanci
336 - Zúďování s institucemi sociál.zabezp. azdrav.pojištění
342- Jiné přímé daně - zálohová, srážková daň
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
385 - Příjmy příštích období
389 - Dohadné účty pasivní
401 - Jmění účetníjednotky
411 - Fond odměn
412 _ FKSP
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
416 - Fond investiční

32.760,- Kč
351.163,92 Kč

,1,360,588,50 Kč
1,- Kč

32,760,- Kč
35í.163,92 Kč

1,360.588,50 Kč
1.684,40 Kč

649.652,92 Kč
2,296,62Kč
9.874,- Kč

40,- Kč
0,- Kč

12.483,68 Kč
0,- Kč

65.977,- Kč
1,71o,- Kč

36.896,- Kč
8,438,- Kč

30,200,- Kč
43,042,47 Kč

0,- Kč
í50,- Kč

1,- Kč
2.162,24 Kč
3,170,60 Kč

320.792,38Kč
148,478,92Kó

obratv na fondech:

411- fond odměn
Počáteční stav 1 ,1.201223.771,74 Kč + rozděleníVH 2011 dle usnesení RM č.g7ol2o12
ve výŠi 22.390,50 KČ - čerpání fondu odměn ve rnýši 44,000,- Kč (dle usnesení RM
č.108312012, č. 136412012, odměny zaměstnancům) = konečný siav k g1,12.2012
2.162,24Kč.

413 - fond rezervní
Počáteční stav 1 .1 .2012 39,447,38 Kč + rozdělení VH 20,1 1 dle usnesení RM č.g7ot2o12
ve výŠi 281.345,, KČ - Čerpání rezervního fondu O,- Kč = konečný stav k 31.12.2012
320,792,38Kč.

4í6 _ fond investiční
Počáteční stav '1 .1.2012148.478,92 Kč + odpisy r.2O12 ve výši O,- Kč - čerpánífondu
investičního 0,- Kč = konečný stav k 31.12.2012 148.478,92Kč.



vvúětování závazného limitu - ostatní osobní nákladv (mzdv)

Rozpočet ...,.,..... Kč 1,537.000,-
Skutečnost Kč 1,567.904,- - fond odměn Kč 44,000,- = Kč 1,523.904,-
Ztoho: hrubé mzdy Kč 1,151.793,-

ostatníosobní náklady Kč '10,069,-

zdřavotnípojištění Kč 103.664,-
sociální pojištění Kč 287 .951,-
FKSP Kč 11.517,-
pojištěníodpovědnosti Kč 2.910,-

Úspora .. ... Kč 't3,096,-

Závazný limit ostatních osobních nákladů (mezd) byl dodžen.

vvúčtování enerqií

Rozpočet čerpání + úspora. - překročení

1. plyn
2. elektrická energie
3. voda

Celkem

Dle výše uvedeného srovnáni
kapitole částku Kč 89.675,81.

126.092,83 + 8.907,17
179.250,26 + 80.749,74
19.981,10 + 18,90

325.324,19 + 89.675,8í

135.000,-
260.000,-

20.000,-

4í5.000,_

rozpočtu a čerpání energií v r-2al2jsme ušetřili na této

OdpisovÝ plán na rok 20í3 činí 0 Kč.

V roce 2013 organizace neodepisuje žádný majetek.

Návrh ěerpání investičního fondu pro rok 2013

Stav fondu k 31 .12.2012 je Kč 148.478,92. Pro rok 2013 nenavrhujeme ěerpání fondu.
V případě potřeby požádáme o schválení zřizovatele během roku.

V Hranicích dne 13.2.2013

Vypracovala: Bc, Monika Nováková - ekonom

aa,^--__W4-4
PhDr. Hana Svobodová /

ředitelka MMG v Hranicích, p.o.

lllěstskó n]tllťlll}l ri gllltric r llranicich
příspčl krrr ri trrganizacc

Masarl kor o niirllčstí č. 7l
753 0l llranicc
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