
Zpráva s činnosti
lMěstského muzea a galerie v Hrnnicích

ea rok 2003

Komgntář
k čerpání razpočtu, návrhu na rozdělení do fandů

n vyrfičtování zilvazných limitů

V roce 2003 jsme se saažili o vyrowraný rozpočet a potrryrtí ztráty z rgku 2002 ve výši
26 3ft" 43 Kč z hospodařského qistedku daného roku renio ulrit uyt *ploen.

Hospodářský výsledek je: + ó3 38?r 6S Kč

|inanČní PřísSv§ (fonnou rozpočtového opatření) a gra§ty poskytnuté ďizovatelem a
Ministerstvern kultury CR jsme čerpali v souladu se stánověr,P* úč"t"*.

Zřizovttg!;
Příspevek na niikup ganealogické sbirky
Přís$vek na upgrade a nákup PC, digitálního fotoapanífu
Grant na qistavu Frits Frietman a přátetě
(§oučasné holandské výtvamé umčni)

Ministerswo kulturv ČR:
Grant z pťogramu I§O - mřiž do depozitáře
Grant z pfogramu ISO - vysoušeč a vlhkoměry

V souvislosti s objektivním rŮstem nákladů na provoz jsme některé pliinované akce odložili
(naPřiklad umyti oken ve qfstavní síni Synagoga} a snažiíi jsme se maximálně šeřit
prostředky, abychom v prvni řadě pokryli ztrátuz roku 2aď2.

úspory mzdového fondu bylo dosaženo ve spolupráci s Úřadem pnáce
v řkanicich, kdY Črást ukolŮ byla pokryta v rámci pr§gřaJnu absoíventské praxe uchaaečkami
o zaměstnánÍ, evidovanými.UP. Rovněž obsazení místa pnivodce ve výstavní síni Synagoga
se uskutečnilo s podporou ÚP.

řditelka MMG

, 'ií ] 
!]l. iiltíugumagalerievHranicích

t}"rasarllqcvo náměsti č. 71
?53 0l Hranice

t*l, 58l 601 390, lČo: +gsss070

30 00s,_ Kč
50 sCI0,_ Kč
58 000-_.Kč

í38 00ů,- Kč

9 ů00,_ Kč
2I ů00"_Kč
3s 00s,- Kč

4rrr^^_*
PhDr. Hana

V Hranicích l2.2.2aa4
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Zpráva o činnosti
Městského muzea a galerie v Hranicích

za rok 2083

HlavnJ (ákíadní} činnosti muz§a je v souladu, se ňizova*í listinou a statuteryl
shromažďoviini, zpracování, dochováaí a zpřistupnění přcdměťů & písemnosti,
dokument*jicích r{ruoj města a živatjeho obyvatel v otrvod* půs*bnosri {{" obvod města
Hranic}, jejich odborné uchováni, konzervování, restatrr*vitni & zprecovár* a rovněž
prezentace a zprosťedkováoi inťonrraci a sbirek-vlastní prcveniencn i zislraných a
zapůjčených z .jiných organizací-veřejnosti, a to formou rlístav a exporic, Doplňkern
kulturního poslání instituce jsou také koncerty v objektech MMG (převrižně ve spolupr*ci s
jinými subjekty) a odbamé {í/klady ředitel§ MMG a,historii řkanic (resp. hp*ni*kéhc
zá_mku) školám nebo skupinám, &f,ere o to požádají {ať samy nebo prostřeďrrigtvím
OSKTVCR Městského uřadu v řkanicích).

Y souladu se z:r{klaúnimi úkoly muzÉ* naše aktivity prabih*ly v ná*l*dujícíeh
oblastech.

§bírkotvorná činnost

Sousťed'uje §e na teritorium rněsta a obcí adrťriíristratiwrě k něnr* náležejíciair
a trojrozměrnými předměty i tiskovinami, dokumenťy a fotografierni" příp. dďšífiri
dokumentačnimi technikami (diapozitivy, video apod,) dokumentuje jejich histcrii
a současnost. Vjejim ránrci bylo získáno 1ů noqich přírůstkov,ých čísel" §" 5ů?1 ks noqých
sbírkoqých předmětů. I-etos to byly především dary získané exponáty, dokumerrtrrjící
technické přístroje v dorrrácnosti 20. stoleti (rádiopřijímač, elekrrick§ kávovar a kuchy§ská
forma ze 6§,-80. let) a mechanické příruční kalkulátory naši i zahraniční vltoby ze 3S.-50. 1et
20, století. Ziskávini těchto přistrojů a technických pomůcek je vedenCI cílem především
dakrmentárnim, ale ároveň směřuje do budoucna k připravě qistavy, věngvané qivoji
technilqy v dgmácnosti od 19. století do současnosti, v niž bychorn *htěli využii jak r:ašich
sbírkoqýrch předmětů, tak i zápůjček zjiných muzeí, především z Te*hnického muzea v Brně"
DalŠÍm exponátern je rukopis přednrášek z geodézio, připravený pr* Strátni vyšší škalrr
lesnickou vřkanicich vťoc§ 7929, zakoupený vantilrvariátě a nejrozsáhlejším letošnfin
přirŮstkem je gene+logická qbír}a pana Yladimír* Rolince Saubor roďnýc}a listů a jinýck
materiálů tV. a }8. staletí*farnost IIrgnlce (obsahujicí 5015 listů}, na jejíž nákup nám
zřizovatel poskytl ťormou rozpočtového opaťení pfispvek 30 00*"- Kč" Pro zíslcáni
potřebného zprac*vatelského programu bude oslovena firma BACH syst*ms s.r.o, úlomouc,
lrte;rá p*třebnorr aplikaci již v:,"tvořila píů poťeby §eneaiogické&o centra Valašska
Valašského muzea v přírodě Rožnově pod Radhoštčrn, kteró zpracoviivá po$obnou sbírku"
týkajicí se Valašska^
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§videnční činnost

Pokmčovala počítačová katalogizace fondu dokumeÉ&§a /fotogr*fie, dokrrrnenty, alba,
plakáty, ruzné propagačni materiál3.}" V programu ProMuzeum - Foto*rcřriv byl* zpracováno
2731 ks inventárních čísel"

Rtvize sbínkových fondů

Běhenr uplynuiého raku byla provedena twize ťondu dokurnentace. Inventarirgvixt*
bylo 4678 ks. Tato revize naviuaLa na revizi ostatníc}r rnuzejnich foadů, prcvedenou v r§§e
20a2.

Depozitáře

Y rárnci granfŮ vypsanýeh fu{inisterstvem kultury ČR rra progrern I§O {Integrovaný
systém ochrany movitého kultumího dědicťví) ziskalo muz§um 30 S*fl,* Kč, které byly
použlty na nákup vysoušeče a teploměrů-vlhkoměrů do depozitařů a qfstavni*h 1xostor a na
instalaci ochranné mřiže do jednoho z depozitářů {kt§řY nemá okna a včtnání je rrcfuié pouzs
při otevřených dveřích).Míiž umožní dodržovat jeden z bodů depozitarního řáSu - pravidelné
větrání, aniž by musel být v této době depzitář hlídan (iako tomu bylo dosud}.

konzervační činnost

K*neervátorka-restaurátorka provedla základní ošetření u t33 předmětů {keramika,
porcela4 betlémy, formy- na máslo, p§fníL modrotiskovq truhly, podmatby na skle, papif"
plastiky)" konzervovala a restaurovala dalších 96 předrn§t-ťr {obrazy, plastiky, devocionálie,
koyová kování, kleště na oplatky, varia). Pravidelnými prohlídkar*i jsou kontrolovány
všechny sbirkové předměty a podle je.iich staw a nutnosti ošetření jsou stanoveny časavé
priority. Postupně ale timto proces§m musi projit celý sbírkoqý fond, kteqý číta přes 23 00ů
exponátŮ. Stav exponátů a doporučení ke konzervaci jsou povinni si hlídat epracavatelé
jednotliqých fondů a konzultovat jej s konzervátorkou-restarrrátorkou. V loňském rcce při
ňizeni konzervátorského pracoviště bylo toto vybaveno jen nejaíkl*dnějšími pracorminni
nástroji a materiálem, aby mohlo r.ahájit poťebnou činn*sí, V letošním í§§e v str*ladu s
rozpočtovými prostředky, které byly na rybaveni konzervátorského pracoviště vyčIeněny,
byly pořizeny další nezbytné nástroje (skalpely, dlátka, štětce aj.), pfistroje (bruska s
doplňkoqými nástavci, jemná vrtačka epCId,) a materiál {plá§ro, vosk, barrlr, pepír, lepidla"
napouŠtěcí prosďedky epod.) pro zabezpečeni práce konzervátorského pracoviště. Přesto bude
nutno v ránci finančnich mgžnosti rozpočtu pokračovat ve vybavaváni (nrrtná je napřiklad
pozlacovačská souprava na rárny ob,razů, neboť mnohé jsou značně poškoze*yi.

§trana 2



Badatelskán informační a odbornfi činnost

Ve studovně ffiuzea a pracorně ředitelky poskytujeme badatelské a informační služby
(včetně možnosti prezenčniho studia odbomé literafury} studentŮrn {epravidla historie, ale i
stavebních prumyslovek a stavebních fakult vysokých škol-jedná se o plány a historii budov
ve městě, mostu, soch apod.), pracovníkům jiných organizací i veřejncsti {letcs byt záj*m
hodně o ťotografii sochy T, G. Masaryka, kteá stávala na Šk*lním ná*něstí, židovs\i hřbit*v,
školu pro ženská povoláni Ch. Masarykové, Zbrašovské aragonítové jeskyně, archeologi*ké
lokaliťy na Hranicku apsd.)" V rámci spoiupáce s OŠrrVCR městského úřa&} se podíleta
ředitelka MMG na připravě informačniho panelu k patému qýrcči rekonstrukce rámku,
připravila inforrnační panel k 100, výročí zvolení prvního české}ro starosty řlranic dr"
Františka" Sramcty, spolu s dr. Jiřím Lapáčkem připravil* odborný posudek publikace k
výroči obce Slavíč, kterou vydalo Město F{ranice a je frpravena ke spolupraci s vy-davatelem
publiknce ,,Olornguchý kraj-obraz přírody a.dějiď'. Y rámci spolugn*ce s jinými 5ubjekty -
Integravanou sfiední školou a SOU Hranice, gymnáziem řkanice, ZS Drahotuše a Srorrctovo
náměstí, zasloužilými hasiči Olomorrckého kraje a během návštěvy delegací z Hlohovce a
Šulekova-byla ředitelka požádina o výHad k historii zámk§, re§p. mčsta řkarrice a
zodpovídání dalších dotazů áčastněrrých.

Výchovná n vzdělávací činnost

Trvá spolupr*ce s rýtvarným cborem ZUŠ {učitelka Renata Ambnlzová} a učiteli
qítvaríró v}chovy základních a střednich škol, resp. vyučujícími {vedoucírui) a studenty
estetických seminářů sďednich a vysokých škol (sy§m,ážium, §tředni zdravotnick;& škal4
Pedagagická a Filozofická fakulta Univerzity Palackébo v Olomouci),F"ří bývaji čs§§Ť§ti
návštěvníky qfstav, včetně vernisráží. MMG spolupracovalo s OSKTVCR MěU na
zabezpečeni zrňíjovyrh Dnů ewopského dědictví. Y obou rnýstavních síních se konaly
koncerty - na Staré radnici zafuála renesanční hudbu Masica da Gamba, v §ynagaee to byl
Klenner Quartet s židovskými písněmi v jazzovém provedení, V tento dea prošlo *běma
síněmi 538 návštěvníků a posluchačů.

Yýstavní činnost

Bxpozite

Ve Staré radnici jc instalována expozice měšt'anského prrkoje, model hranielrého
ámku a přilehl€ho historického jádra a fotografická expozice Prorněny Hranic- Na ochoze
Synagogy je k viděni expozice Kouzlo hlíny a porcelánu.
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Výst*vy

V roce 2#Ú3 uspořádalo MMG 12 výstav, zt*ha 6 v §ynagoza a6 ve §taré ra,dnici.

Synagoga

PokraČovala v představoyání rnoravské qfuarné sceny od obrazŘ generačrrě nejstar§ího
Miroslava Šnajdra st. (qýstava se konaía pfi příiežítosti jeho Xiotnttrc jubiláa} přes
qýtvarni§l sťední geneíace - Zbyňka Janáčka (Grqíitcy), Ivo Sumce a *avida J€dtičky
{Tvrúý oříšek - abrazy) po Vlastimila Krčmáře {Obrary a abjekty}. Jalr* každoročně portyit
výstavní píogram přÍležitost prezentace sfudentům qýtvamých škol či výtvarných oboni na
vyso§ých Školách, tentokát z Katedry výťvarné tvorby Pedagogické fakutty Ostravskó
univerzity {&strauskň š*nta} a představili se i qýtvarníci zahraniční {Friís Fňetuaa a přdíeté
* s podparou granfu Města ř,kanic) a švédský sktářs§i qýtvarník českého původrr Milau
Vobruba {Sklo, kresby, akvarely).

Na§íari raďnici

jsou proparnově představovány qistavy s muzejni tématikou a komomější qítvaíné" Letos to
byla velmi zajimavá qýstava La Caníinuation-Šperk 2002 {Sotft.rowilstředú umělecká škota
z Osfoavy), doprováeená při vernisi*ži atraktivní módní přehlídkou §*ukromé střed*á škoty
textilní z Nového Jičína"Před ní přechrizela ze starého roku várroční qistava Půjdem spolu ďo
Betléma... DalŠÍ qýstava bytra nazvárra Liďavé uměni (z muze,lních sbírek), nasládovaly
DYmlV a *vá (ze sbírek Muzea Vysočiny v Třebíči), archeologickí qýstava věnovani{
púchovské kultuře Na obruji keltskeko světa, kteni se návštěvnikůrn vetrrni tibil* i diky
netradiČnímu a nápaditému ztvárněni jednoho ze ziikladních ťenomérrů Ťshdejší doby-pralesa"
jímŽ prochrizí řimsky kupec na sever za jantarem a během cesty se semamuje se životem lidí
v regionu púchovské kultury kolem změny letopočfu, Archeologick*u qýstavu vysřídala
qistava hranického výtvarníka rtna Jaraše {úbrary) a nasledovala vánočni qýstava Nesem
Wm naviny.,,

Koncerfy
V prostoru Synagogy zamtěly čtyři koncerty - na začátk-u roku kancert Kruhr přátel

hudby {Synagoga poskytla náhradní prostor za tehdy ještě nefurrkčni sát ZUŠ v Zárrrecké ulici
118} a dále koncert sboru Harmonia a jeho hosta - sboru §lovanského gymniniaz Olornouce.
Najaře se představil sqim příznivcům koncertem Hranický dětshý pěvec§ý sbor. V §ynagaze
se rovněŽ uskutďnil koncert tří kapelvtámci řijnoqých Evropfoých jaatqých dnů. Celkem
koncerty navštívilo a vyslechlo 446 osob.
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Prezentace qýstav a činngsti FIMG' návštěvnost

Pravidelně j* rrveřejřována vizitka muzea v katalogu gestoyaího ru*hu R§LAX"
Výstavní síně MMG (Synagoga, §tara radrrice) byny v listopadu představeay v rubrice
Představujeme qýtvarného čtrnáctideníku Atetiér. Pozvánky na wýstavy jsoll uveř*jňovriny
Pravidelně v Hranickém §dnu-Olomouckém dnu, v olomouckém yy*ífii MF Dnes, v
brněnském vydaní Lidových novin, ve Věstaíku Asociace muzei a galerií.. Zvukovou
uPoutívku aistav lysílá olomoucké sfudio Českého rozhlasu a obrazové §aty s kn*tkým
komentářem bývají pnavidelně v hranickérn vysiláni kgbelové televize. Tutc prezentaci
zajiŠt'uje ředitelka MMG, připadně jeji zástupkyně Renata Skřebskí. Pro prezentaci města
Fíralrice na Regionturu v Brně poskytuje MMG katalogy výstav.

V roce 2003 navŠtívilr výstavn{*íně (včetně Dnů otevřených óveří pamatek} rclk*m
4551 osob, z toho 942 ve školních a jiných hronr*dných výprav*ch^ Uvedená čísla
vychazeji zevidence prodaných vstupenek aregistrace neplatících návštěvníků {vedouci
organizovaných výprav, držitelé prťrkazu Asociace muzei a galerii, děti d* 6 let}_ vedené
v obou qýstavnich síních. Běžný počet návštěvníků vemisáží (nezapočítávaných dc $ehledu
návštěvnosti) se pohyboval v rozmezi 4a - 7G osob na každou qýstavu.

§tále se udrŽuje dobrá rrrávštěvnost středních a áklad*ích škal a zákta{tní uměiecké
Školy. K ne.ivíoe navštiveným qýstavám ve Staré radnici patřily Na okr*ji k*ítskéha světa,
Dyrťrky 8 svěí, Řemesla a lidové mrcěni a tradičně vánoční výstava {1eji nir*je každ*ročně
obměňován). V Synagoze pak Frits Frietman a přótelé, Obrazy a objekťy Y. Krč$rář§, T*dy
aříšek-abraay L Sumce a §. Jedličky a S&/o, ícresby a akvarely M. Vor}ruby.

K problematice náv§těrrnosti nejen výsta\,, ale kulturních akeí obecně lze konstatovat,
Že má celorepub,likově klesajici tendenci bez ohledu n* velíkost lokality nebo instífuce v ní
PŮsobíci, a_tc.$gjlrě galerie jako muzea či_koncertní sály. Potvrzuje to statistika Asociace
muzeí a galerií CR a Ministerstva kuttury ČR" ktera tento stav moniťonrje a od roku 2000
zaenamenává v ČR fvale sestupnou tendenci. Není to tedy záležit*st _špatného" výběru
výstav (lak by se mohlo zďát), ale celorepublikový jev.

V ř{ranicích 12.2.2*84

Městrké muzeum r galerie v Hranicích
Masarykovo náměstí č. 71

753 01 Hranice
tel, 581 6al 39a,IČO; 49558676

U--^*_ Wrý
PhDr. HanaSvobodová /
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fipráva o činnosti
Městského muzen a galerie v Hranicích

za rok 2{l{}3

Komcntář
k čerpání rozpočtu, návrhu na razdělení do fondů

* vyrÉčtov ání ňv azných limitů

Y roce 2003 jsme se snažili o vyrovnaný rorpočet a pokryti ztrá{y g roku 2002 ve qfši
26 3t0.41Kč z hospodařského qfsledku daného roku. Tento ukol byl splněn.

Hospodářeký výsledek je: + ó3 387,68 Kč

Finanční příspěvky (fonnou rozpočtového opatřeni) a granty pos§rtnuté zřizoyatelem a
Ministerstvem kultury ČR;sme čerpali v souladu se stanovený* ůčel*m.

4řizovatel:
Příspevek na nákup genealogické sbírky
Příspěvek na upgrade a nákup PC, digit{lního fotoapanítu
Grant na qýstavu Frits Frietmtsn a přátelé
{Současné holandské qfuarné umění}

Ministers§vg kulíurv ČR:
Grant z progíamu ISO - mříž do deporitaře
Grant z programu 1SO - vysoušeč a vlhkorněry

30 008,_ Kč
50 000,- Kč
58 000.- Kč

138 CI00,_ Kč

9 000,- Kč
21 000.-Kč
3s s00,- Kč

V souvislosti s objektivním růstem nrikladů na provoz jsm* některé p*inované akce odiožiti
inapříklad umytí oken ve qfstavní síni Synagoga) a snažiti jsme se maximálně šetřit
prostředky, abychom v prvni fudě pokryli ztráfu z roku 2a02.

Ú*po.y rnzdového fondu bylo dosaženo ve spolupráci s Úřadem pnice
v Hranicich, kdy část úkoiŮ byla pokryta v námci pragfamu alrsolventské praxe uchaeečkami
o zaměstnání, evidovanými.ÚP" Rovněž obsazení m{sta průvodce ve výst*vni sini Synagoga
se mkutsčnilo s podporou ÚP.

44^*',--- *"r1
PhDr. Hana Svobodová l

ředitslka MMG

Městské nuzeurn a galerie v Hranicích
Masarykovo náměstí č. 71

753 0l Hranice
tel. 58í 6{,1 390,IČo: +ssssOz0

V tkanicích l2.2.7aa4



těstské *r".,r. . n l".ie v Hranicíc&, Masal:,kovo aáměstí ě,71, 753 01 Erilice

Městský úřad Hranice
odbor školství, kuttury a CR

Pernštejnské nám- 1

753 31 Hranice

Věc
líávr}r na rozaare* rry ao ronari a vlrue@

PředkládámeVámnávrhnarozdě}eníhospodářskéhovýstedkudofondů
za xok 2003 a vyúčtovánL závazných limitů:

- z hospodářské činnosti

Skuteěnost k 31 -!2.2OO3
63.38_,l ,68

+ 63.387,68cELKEM

hospod.ířský wýs1edeh
- z h}avní čínnosti

Bozdě]-ení IíV

výchozí stav
HV r.2003
Celken

Fond odměn 911
0

12 . 600, -
12 . 600, -

Fond rezerlmi 9t4
- 26.310, 43

50 .787, 68
24.477.25

FRIM 916
50.2-15,32

50.275,32

E,KSP 912
7.033,60

z . ois. eo

Vroce2003sejsmesesnaŽiliovyrovnanýrozpočetazár-oveňdle
usnesení nu potrýI-ríiáí" r.2aa2 ve vliši 26_31,ó,ú Ré z hospodářského

..ýur.ar." pří-štictr tet, tj, z r,2003,
Navrhujeme trospoáár"tý ..ý"redek.za běžné účetni období rozdělit do fondu

odměn (20t) l2.6aa,_ Kč a zbývaiící část 50,787,68 Kč ponechat do rezervního

ř""a" na pokrytí ztráLy minulého roku,

vr,írětováaí ].inítů q rrávazoýcb ukaza

1. Opravy a údržba
Rozpočet Kč

tíc
Kc

2B.000, -
12.458, 50
15.541,50

čerpáníz
1. opravy koparovacího stroje, zámku,dveří KČ 3,887,-
2. revize plyn. t<otrů, rrasiáíctr přístrojů 1Ť 3,855,B0
3. revize elekt -';;;;;b,signalizace Kč 2,381",70

4. oprava vysavače Kč 759,-
á . o'pr^-ru ,rátěr,l dveří v Synagozg Kč ]_ , 57 5 , -

Úsporavzniklavoblastiopravaúdržbynečerpánímprostředkůnaumytí
oken ve výstavní síni Synaqoqa. §kutečné nattaay "á 

p,o"éaení práce se ukázaly

být vyšší než čásika, t ieróu-jsnrá plánovali v rózpočtu, proto jsme v rámci

úspory stávajicího rozpočtu tuto zá]_ežitost nerealirovali a odtožili ji na

;;;áějSi aonú dle finančních možností organizace,

Skutečnost . - -
Uspora

Hranice dne 11 .2-20a4
V}pracovala; Nováková M,

Mástskó muzeun a galerie v firanicích
Masarykovo nárrrěstí č, 71

?53 01Hranice
tel. 581 601 390, tČo: +psssoz6

!4n;,u,.-_ /\,"4",q
PhDr. Hana Svobodová

ředitelka MMG v Hranicích



Městslcé muzerrm a ga].erie v Hranicích, tlasarykovo nám. 71, 753 01
ltranice

Čerpání rozpoětu v r.2003
CeIkové
Celkové

02.
03.
04.
05.

pr1]my
výdaj e

Kč 1, B1I.225,04
Kč L,,747.B3,1 ,36

Hospodářský rrýsledek + Kě 63.387,68
(z toho: příděl do fondu odměn + L2.600,- Kč, příděl do rezerv-
ního fondu 50.78'l ,68 Kč) .

Výnosy:
01. Lržby za v]_astní výkony - vstupné výstav

katalogy
úroky z účtu
jiné ostatní výnosy
provozní dotace (včet.grantů od MK,dotace ÚP)

Ce].kem

Kč 24.405, -
Kč B .l25, -
Kč 244,04
Kč 1.833, -
Kč l,,716.618, -

Kě 1,811 .225 ,a4

Kč L6.640,35

Kč 21 .344, -
Kč 30 .200, _

Kč 115.305,-
Kč 200.420,L0

^)na

04.
n\

Nák].ady:
01. spotřeba materiálu

06. opravy a udržování
(revíze, opravy kopír.stroje, opravy

01. cestovné
(cestovné zaměst., doprava a převoz

0B. náklady na reprezentaci

(tiskopisy, knihy, časop., kanc.potřeby)
spotřeba materiálu (pomocný materiál)
spotřeba materiálu (sbírkové předměty)
spotřeba materiálu (odpisy DDHM)
spotřeba enerqie celkem
(plyn 11-904, 50,el.ener . I25. B39,20,vod.a
teplo přeplatek 7.944 | 60)

4.62L, _

zámků)

výstav)

Kč 72.458, 50

Kč 58.200, B0

Kč 14. 376,60
(vernisáže výstav, ubytování umělců, inzerce)

09. ostatni služby - telefon Kč 2g.4o0,2g
10. poštovné Kč 7.33 6,4011. software Kč 5.2Ba, -12. školení Kč 4.t'7O,-13. kopír.,fotodokum.,výlep plak. Kč B.605,'7O14. katalogy, pozvánky Kč 42.125,5015. internet Kč 6.804, -L6. mzdové náklady celkem Kč 1, 0B 3.827 , 92(hrubé mzdy, OON, soc. a zdravotní pojištění,

zákonné sociální náklady, výdaje civi]_ní služby)
71. ostatní nepř. daně a pop1. - Čas, AMG Kč 1.500,-
18. jiné ostatní náklady - popl. peněž. ústavu Kč 6.726,20L9. - pojištění maj.,poj.odp. Kč 23.352,-
20- jiné ostatní náklady - tech. zhodnocení Kč 29.146,-2l. odpisy Kč 24.0fB,-

Ce]-kem Kě 1 |747.837,36


