
Zpráva o činnosti
Městského muzea a galerie v Hranicích

za rok 2005

I. Hlavní činnost

Hlavní (základní) činnosti mrzea je v souladu se zřizovací listinou a statutem
shromažďování, zptacovánt dochování a zpřísfupnění předmětů a písemností,
dokumentujících qývoj města a žívoíjeho obyvatel v obvodu působnosti (tj. obvod města
I{ranic), jejich odborné uchování, konzervování, restaurováni a zpracováru a rovněž
prezentace a zprosťedkování informací a sbírek-vlastní provenience i získaných
a zapůjčených z jiných organtzaci-veřejnosti, a to formou qistav a expozic.

Doplňkem kulfumího poslání instituce jsou také koncerly v objektech MMG (převáárě
ve spolupráci s jinými subjekty), přednašky a odborné výklady v expozici a k historii lkanic.

V souladu se základními úkoly muzea naše aktivity probíhaly v následujících
oblastech.

1. Odborná muzejní práce

sbírkotvorná činnost
Soustředuje se na teritorium města a obcí administrativně kněmu náIežejícich

a trojroarrěrnými předměty i tiskovinami, dokumenty a fotografiemi, příp dalšími
dokumerrtačními technikami (diapozitivy, video apod.) dokumentuje jejich historii
a současnost. Současně se ale snažme dokumentovat komplexněji v obecné rovině vývoj
techniky, vzďěláváttt a kultury u nás. V rámci sbírkotvorné činnosti bylo získáno 6 noqých
přírŮstkových čísel, tj. 104 ks noqých sbirkorných předmětů. Také letos to byly exponáty
dokumentujíci 2a. století, a to v technické oblasti rťrzrré typy mechanic§ých psacích strojů
a kotoučoqý magnetofon B4 (60. - 7a. léta), v oblasti oděvní a textilní součásti ženského
a mužského oblečení včeúrě pokrývky hlavy (buřinka, pelerina, blůzky) či bytový texil
(přehozy na postele) z 1. poloviny 20. stoleti, v oblasti etnografie ozdobná forma na máslo
(1. polovina 20. století), dále dokumenty kčinnosti (qíročni zptávy) hranic§ich peněžních
ústavů v pnmích čtyřiceti letech 20. století a soubor biblioíilshých tisků, vytištěných
nakladatelem Josefem Hlad§ým v hranické knihtislaírně, Sbírkotvorná činnost koresponduje
se základní koncepčni myšlenkou, podle níž získávrfuri těchto přistrojů, technických pomůcek,
oděvních součástí, učebnic či knih má sloužit především dokumerrtámím cílům, ale zároveň
směřuje do budoucna k přípravě qýstav, věnovaných qivoji techniky, vzděIávfu4 odívání
(módy) či sledování qývoje kultumího povědomí od 19. století do současnosti, pro néžQak jlž
bylo dříve deklarováno) bychom chtěli vyutrt jak našich sbírkoqich předmětů, tak i zápůjěek
z jinýchmuzei (tento způsob ostafirě jř několik let úspěšně funguje).

Evidenční činnost
Pokračovala počítačov á katala gízace fondu militarií a numismat iky . Zpracováno bylo

170 ks sbirkoqých předmětů.
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Revize sbírkových fondů

Během uplynulého roku byla provedena rcvíze fondu qýtvarného a užitého uměnÍ,

varií, militarii a nďty*u. Inventarizováno bylo 388 ks sbírkoqich předmětŮ. Tato revize byla

součástí pravidelqých roěních revizí sbírkouých fondů a byla rovněŽ podkladem Pro
vytipování předměfů pro čištění, konzervaci a restaurování.

konzervační činnost
Konzervátorka_restaurátorka provedla zikladní ošeťení, konzervovráni a ČásteČné

restaurování u242 předmětů (obrazťa kovových a cínoqich předmětŮ, kameniny, skla, textilii,
papíru) a restawovala 5 obrazů. Pravidelnými prohlidkami jsou kontrolovány vŠechnY

iuirt<ove předměty a podle jejich stavu a nutnosti ošeťení jsou stanoveny Časové priority.
postupně projde ošeďením a konzervováním nebo restaurováním celý sbírkorli fond, kíeqý

číá28 422 exponifttl.
pokračovalo postupné vybavováni konzervátorského pracoviště - byly pořízeny dalŠi

nástroje (např. komplet brusky s příslušenstvím pro jemné opracovávání předmětŮ)

a technické pomůcky (napínací rámy), každoročně je nutno obměnit (či doplnit) skalpely,

ďIáía,nože adoplnit materiál (plátno, vosk, barvy, papír, lepidla, napouštěcí prostředky apod,)

pr o zab ezpečení práce konzervátorky.

Badatelská, informační a odborná činnost

Ve stuďovně muzea a pracovně ředitelky poskytujeme badatelské a informační sluŽby

(včetně možrrosti prezenčního sfudia odborné literatury) studentŮm (zpravidla historie,

archeologie, muzeologie, dějin umění, ale í gymninia, stavebních průmyslovek a stavebních
fakult vyso§fch škol-nejčastěji maji zi$em oplány a historii budov ve městě, dale o sochy,

mos! heraldické znaky na ohradní zdi zámku, osobnosti apod.), pracormíkŮm jednotlivých

odborů městského uřadu i jiných organizaci a rovněž veřejnosti (vel§ý zájem byl například

o historické domy, městs§ý park, židovslqý hřbitov, synagogu, historické hradby avéŽe města,

mode| historického jádra města, archeologické nálezy alokality na Hranicku apod.). Tento

okruh zkoumání twá jížněkolik let a prakticky se nemění, pouze čas od času se objeví zájem

o jiné údaje_letos například o historii vodních mlýnŮ na Fkanicku. Informace a konzultace

byly posk}továny také telefonicky, případně prosťednictvím informačního centra, které si je

vyžádaLo pro své zájemce.- 
Oálornó mazejní knihovnabyla doplněna o 117 publikací ačiácelkem l137 svazkŮ.

Yýzfumná činnosí, pab likační činnost

a) pracovnice Bc. Renata SKebská se podilela na výzkumném úkolu NPÚ, Ú.o.p. Ostrava

č.401 Územní plošný a oborový ťzkum industriálního dědictví vypracováním dÍlČÍho

tu"t" a*nit"t tr"*t iiibuty práce, dopravy, obchodu a peněžnictvÍ.

Obhajoba wzkumného úkolu proběhla na ministerstvu kultury v listopadu 2005,

b) Skřebská, Renata: Barokní sochy Ondřeje Zaltnera. In Sborník Zemského archivu
v Opavě-pracoviště Přerov-Henčlov, Přerov 2005, s. 45-54



Výchovná a vzdělávací činnost
Trvá spolupráce s qfuarným oborem ZUŠ (učitelka Renata Ambrůzová) a učiteli

qýtvarné výchovy základních a sťednich škol, resp. vyrrčujícími (vedoucími) a sfudenty
estetic§ých seminařŮ sťedních a vysokých škol (gymnazium, Sťední zdravotnická škola,
Sďední škola sklářská ve Valašském Meziříči, Pedagogická a Filozofická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci), kteří byvaji častými návštěvníky výstav, včetně vernisáží, případně
rorměŽ vystawjícími. Stejně jako v předchozích letech MMG spolupracovalo s oŠKTvCR
městského Úřadu na zaberyečeni zářijoqých Dnů evropského dědicní. Ve qýstavní síni
Srytagoga se během dopoledne uskutečnil koncert lkanického dětského pěveckého sboru
aZenského komorního sboru a večer koncert klezmerové kapely Létajieí rabín. V terrto den
prošlo oběma qiistavními síněmi muzea a doprovodné akce shlédlo a slyšelo 416 návštěvníku
a posluchačů.

Přednášky
IJkuteČnily se 4 přednášky pro školy. Dvě na téma Co ie muzeum 1ZŠ Struhlovsko)

a dvě byly věnovány hisiorii Hranió a hranického zámku(ZŠT.o*otouo nárně.ti;. Navštívilo
je 118 osob. Přednášela PhDr. Hana Svobodová, která také vedla komentovanou prohlídku
hranického židovského hřbitova (ZŠ Nová ulice). Zúčastnilo se jí 24 osob.

Prezenúace výstav a činnosti MMG
Pravidelně je uveřejňovinavintk&muzeav katalogu cestovního ruchu RELAX (i s možností
aktuálních informaČních vstupŮ na jeho weboqých stránkách). Pozvánky na výstavy byly
Prezentovány vČasopise Ateliér, v Olomouckém dnu-Hranickém tYdnu, znéhaž se později
stal Fkanic§ý den-Hranic§ý !ýden (zde se objevují i redakční články k qýstavárn),
v olomouckém vydání MF Dnes, v Novém Přerovsku, ve Věstníku Asociace muzei a galerií
a v také v Komplexním informačním systému mésta Hranic. Zvukovou upoutávku rlýstav
vysílá olomoucké sfudio Čbského rozhlasu a obrazové šoty s kráflcým komentařem
(a PříPadně i roáovory s vystavujícími umělci) bývají pravidelně v hranickém vysílání
kabelové televize. Tuto prezentaci zajištbje ředitelka MMG, připadně Bc. Renata Skřebská.MMG prezentuje výstavy a akce rovněž na sqich weboqích stránkách
(www.rnmehfanice.cz). Muzeum se také účastni ve spolupráci s Olomouclqým krajem
a Městem Olomouc projektu Olomouc reqion Card. Výstavy jsou navíc prezentovány na
stránkách www.kalendar,cz, článLT pak na strránkách www.zpravodajstvi.cz Výsfupy
(kalendář akcí ačlánky - tiskové zprávy)jsou současně prezentovány na všech doménrá_ch
sYstému Doménová koule@, jehož součrástí jsou stránky mlJzea, tedy současně např. na
internetoqých stránkách www.mikroregion-hranicko.cz, www.olomoucky.kraj,cz nebo
www.czech.republic.cz a dalších.

ČtáoXy v novinách a časopisech

Ve výtvarném Čtrnáctideníku Ateliér {ó.22,3.71.20a5, s. 6) vyšet článek Tomáše Pospěcha
Jak myslet architekturu fotoaparútem kqýstavě Architehura bez architektů, věnóvanó
marginální architekfuře. K qistavě Hranické lcrtihtiskárny vyšly 3 články v Hranickém lidnu
(dále HT): v HT č. 5 (Olomouc§ý den č.29},4,2.2aa5, s. 5: Z bývalých hranickych tiskaren
Pochází vzácné bibliografie, ale také aršíky s lcramářskymi písněmi. Pod tímto redakčním
titulkem je publikován příspěvek Hany Svobodové k historii tiskáren. V I{T č. 6 (olomoucký
den č. 35), 1 I.2,2a05, s. 8 a v HT č. 7 (Olomouc\ý den č. 41), 18.2.2005, s. 8 vyšly poá
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spoleČným tifulkem MÍstní tiskárna ziskala dobrou pověst dííry vyůivání bibtiofitií čti,rr,ky
Renaty Skřebské, věnované ilustrátorům bibliofilslqých tisků. Tiň je autorkou člránku Tváře
známé i neznámé ke stejnojmenné qýstavě v Fkanickém dnu, č.228,29.9.2005, s. 4,

Návštěvnost

V roce 2005 navŠtívilo výstavní síně (včetně Dnů ewopského kultumího dědictví)
celkem 4322 osob, ztoho 2090 ve školních výpravách a 193 v jiných hromadných
výpravách.

Celková návŠtěvnost byla oproti roku 2004 nižši (r. 2004-5043 osob), návštěvnost ze
Škol se naopak zqýšila (r. 2004-1273 osob). Uvedená čísla vychrizejí z evidence prodaných
vsfupenek a registrace neplatících návštěvniků (vedoucí organizovan;ých qiprav, držiteló
prŮkazu Asociace mvzeí a galerií a fužítelé Olomouc region Card lzdeje domluvena 30Yo
refundace vstupného ze strany smluvniho partneral, děti do 6 let), vedené v obou qýstavních
síních. BěŽný počet návštěvníkŮ vernisriží (nezapočítávaných do přehledu návštěvnosti) se
pohyboval v raznrcň 25 - 60 osob na qýstavu. Na pokles návštěrmosti mělo zcela jistě
negativní vliv Čtyřměsíční uzavření výstavní síně Synagoga po dobu sanace vlhkého zdiva,
zqýŠení návŠtěwosti ze škol naopak .pozitivně ovlivnila výstava věnovaná Aíně Frankové
a problematice holocausfu .

Stále se udráde dobrá návštěvnost středních a zilkladnich škol a zilkladni umělecké
školy.

K nejvíce navŠtíveným qýstavám ve Staré radnici patřily: Svět loutek, Šedesóté
u§ročí osvobození a konce 2. světové vú]lcy a Tváře znómé i neznúmé.

V Synagoze pak Anna Frankovó-oďkazpro současnost, Architek*tra bez architektů
a Deftlě syn&van Gogha (qýstava sfudentů PdťUP Olomouc).

Z. Výstavní činnost

Expozice
Ve Staré radnici je instalována expozice měšťanského pokoje, model hranického

zámku a přilehlého historického jádra a fotografická expozice Proměny Hranic. Na ochoze
Synagogy byla aŽ do opravy budovy k vidění expozice Kouzlo hliny a porcelánu. Po
mavuzahájení provozu výstavní síně jsme již futo expozici neobnovovali a ochoz bude
vyrrŽÍván pro rozŠÍření qýstavních možností plánovaných qýstav, které tak budou moci vyrržít
celý prostor synagogy.

Výstavy
V roce 2005 uspořádalo MMG 9 qýstav, z toho 3 v Synagoze, 5 ve Staré radnici

a 1 probíhala zároveň v obou qistavních síních (viz obraeová příloha).



Synagoga
no potouiny ledna trvala qýstava SOCH A OBRAZŮ MARIA KOTRBY. Poté následovala
výstava ANNA FRANKOVÁ-odkaz pro současnost, věnovaná problematice Židovství
a holocaustu, Přímo na ýstavě v prostoru bývalé synagogy probíhaly besedy s žáI<y

a studenty hraniclqich záHadtllch a středních škol, které podle hodnocení pedagogického

doprovodu byly zajímavé a přínosné pro všechny zúčastněné. V duchu qýtvarného zaměření
qfstavní síně Synagoga pak navinalavýstava sfudentg Katedry výtvarné tvorby Pedagogickó
fakulty Univerzity Palapkého v Olomouci DEFILE SYNA VAN GOGHA. V měsících
květnu_srpnu byla výstavní siň uzavřena zdůvodu rekonstrukce (odvlhčení zdiva). Yzáři
pokračoval vistavní progrum fotografickou aýstavou ARCHITEKTURA B.F,Z
ARCHITEKTÚ, věnovanou margtrniúnt architeknře, již se áčastnilo 5 čes\ich a 2 polští
fotografové. Poslední výstavou, která přešla ažrda roku 2006, byla mezinárodní výstava
pŘÁrnrsrÝ Finz unaxrc oČnrla umňr,cŮ, na túž se podílelo Město Fkanice
ajeho partnerská města a ktetá probíhala rovněž ve výstavní síni Stará radnice a ve
qýstavních prostorách hranického ai!ííťral.

staró radnice
Zde jsou nadále progťamově představovány,qýstavy s ,muzejní tématikou a komornější
qýtvarné. Po výstavě VANOCE, VANOCE PRICIaZEJI" kíerá pokračovala zpředchozlho
.Óko, byla výstava HRANICI(E KNIHTISXÁru{V věnována knihám, tiskům
a bibliofilslcým tiskům 19. a 2a. století z hranic§ých tiskáren. Následovala výslava
uměleckého řemesla a lůitého umění převrážně z našich muzejních sbírek PRO KRÁSU
I užrrrl<, šnnnsÁrúnru rnýnočí o§voBoznNí nnlnrc A KoNcE DRUHÉ
svĚrOVr VÁI,XV byla věnována stejnojmenná qýstava. Vdobě ptázdnin se uskutečnila
návštěvnicky nejatraktivnější výstava SVET LOUTEI( Výstavou z vlastního sbírkového
fondu výwarného umění nyty áte TVÁŘE ZNÁlŇ r NEZNÁME, portréty znánorřrující
mámé i neznámé hranické občany, některé rovněž vyťvořené hranichými malíři. Koncem
roku Starou radnici zaplnila qýstavá pŘÁrnr,sr:wBff;ZHRA1\l-IC OČBIA Unnňr,CŮ.

Koncerfy
V Synagoze zanĚly v rámci Dnů ewopského kulturního dědictví 2 koncer§.

Dopoledne se představil Fkaniclcý dět§lcý pěvec§ý sbor a Žens§ý komorní sbor a večer
klezmerová kapela Létajícírabín.Celkem koncer§l navštívilo a vyslechlo 167 osob.

n. p ersonáIní záležito sti

Od ledna 2005 je skutečností nasledující funkčni zaíazertl, pracovnice Bc. Renaty Skřebské:
0,5 úvazku konzervátorka-restaurátorka
0,5 úvazku kurátorka sbírkoaich a mobiliárních fondů

Pracovní úvazky ředitelky, pnivodců a uklízečky zůstavají nezměněny.
V roce 2005 nebylo realizováno místo propagačního referenta, počítame s jeho ňízenim
v roce 2aa6,
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m. Správa majetku a nakládání s majetkem

Muzeum vylživá pro výstavní účely objekt Syrragogy, Janáčkova 728. Na základě
podnájemní smlouvy mezi Městem Fkarrice a MMG zde provádí také drobnou ÚdrŽbu

á opral.y, revize zařízeti, případně drobná vylepšení v souvislosti se svou Činnosti. V roce

zoos byla kromě rozsáhlých sanačních praci, jejicM investorem bylo město lkanice,
provedena z větších oprav ještě oprava dveří, oprava informačních tabuli a přenosných

kovoqých stdanů a komplexní nátěr kovového plotu kolem celého objektu. Na Staré radnici
se realizovala mj. oprava topení,

IV. Nakládání s finančními prostřed§

V roce 2005 se muzerrm snažilo o vyrovnaný rozpočet. V pruběhu roku doŠlo

u někteqých nákladů ke snížení, u jiných k naaýšení. Oproti návrhu rozpočtu se snížily trŽby,
cažmásouvislost s nižším počtem návštěvníků a uzavřením výstavní síně Synagoga. Celkoqý
hospodařs§ý qýsledek zarok 2005 je ďepšený, a to ve qýši 80 298,36Kč. Cerpání rozpačtu
2aa5 a Návrh na rozdělení HV ďo fondů a uyúčtování závazných limiúŮ je přílohou Zptávy
o činnosti zarok2005.

V řkanicích 14,2.2006

/1 L,,. t ,,, /)
,.'|- Or."^_ -, ď-/*t-4,ui'|L/'

PhDr. Hana Svobodová l
ředitelka MMG

&íěst§kó miigeum * galerie v §rnnicich
Masarykovo n:áměstí č. 71

753 01Hraniee
tel. 581 60tr 39&, xČo:495586?6
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Městské muzeum a galerie y Hranicích. Masarvkovo náměstí č.71, 753 01 Hranice

Městs§i úřad Fkanice
odbor školstvi, kultury, tělo,qýchovy a CR
Pernštejnské nám. 1

75337 Hranice

Náwh na rozdělení YH do fondů a wričtování ávaznÝch limitů

Předkládáme Varn náwh na rozdělení qisledku hospodaření do fondů zarck 2005 a vlrčtování
závazných limitu:

výsledek hospodaření Skutečnost k 31.12.2005
- z hlavní činnosti 80.298,36
- z hospodářské činnosti
CELKEM + 80.298,36

RozděleníYH
Fond odměn 911 FKSP 912 Fondrezervní 9l4 FRIM 916

výchoá stav 31.12.2005 2.400,- 12.048,60 7I.896,90 28.702,82
VH r.2005 39.937,32 27.749,a4 12.612,-
Celkerrr v případě schviálení 42.337,32 12.a48,60 99.645,94 41.314,82

V roce 2005 jsme se snažili o vyrovnaný rozpošet atim i nuloqý qýsledek hospodaření.
Během roku jsme ušeťili na někter,ých provoznich nákladech, např. telefon - úspora 11.400,- Kč,
poštowé -úspora2.700,- Kč, ostatní materiál - úspora 14.000,- Kč, celková spofieba energií (vodq
plyq elekrická energie) - úspora 33.000,- Kě, naopak některé provomí nráklady se zqišily, např.
revize o 5.000,- Kč.
Oproti navrhovanánu rozpočtu se tržby snífily o cca 4.000,- Kč.
Daíší qýznamnou položkou úspory je úsporana závazné.m,ukazateli ostaírí osobní náklady (^rdy},
kde oproti pliánovanému rozpočtu zatím nebylo ňizeno místo propagačního referenta od 9/2005, a to
ve výši 29.847,06Kě,

Výsledkem těcbúo skutečností je zlepšený rýsledek hospodaření zarok 2005 ve výši 80.298,36 Kě,
lteqi nawhujeme rozdělit do fondů takto:

a) úsporaKč 29.847,a6 + ma>r. 20Yoďo fondu odměn, ť. Kč 10.090,26
b) 25o/o do FRIM ze zbývajicí ča§tky YH, ť. Kč 12.612,-
c) zbývající část do fondu rezervního, U.Kč27 .749,04.

Vvúčtování závaqnóho limitu - onraw a udržování

Rozpočet Kč 48.500,-
Skuteěnost ....... Kě 48,382,56
Úspora ............. Kč tl7,44

Čerpání:
1. oprava a zasklení oken, rrámů obrazů, madel Kč 6.552,50
2. oprava úsťedniho toperú, odpad.potrubí Kě 2.928,36
3. oprava dvďí Kč 1.059,50
4, oprava plotu u {ýsta\rní síně Synagoga Kě 27 .0a0,-
5. oprava hasících pŤístrojů Kč 928,20
6. oprava informačních tabulí, přenomých stojmů Kě 9.438,-
7. opravaeleknoinstalace Kč 476,-

Celkem Ifi 48.382,5ó



Vvúčtování z4vazného limitu - ostatní osobní nákladv ímzdv)

Rozpočet .....,..... Kč I,237.000,-
Skutečnost ....... Kč L,Z07.í5Z,94
Úspora ............. Kč 29.847,a6

úspora vznikla proto, že zatimnebylo realizováno místo propagačního referenta (Planované od

1 . 9.2005), lrteré bylo zaíazeno v náwhu rozpoětu na rok 2005.

Skutečnost čerpání FRIM za rok 2005 dle schváleni

Dne 1.6.2005 jsme nakoupili z prostředků ťondu (dle schválení radou města) kopírovací stroj

ve qýši 61.005,50 Kč.

řlzení)

V současné době je stav fondu Kě28.702,82, v případě schválení přídělu do fondu zrczdělerll VH za
rok 2005 pak Kč 4I.3L4,8Z. Pro rok 2006 vzhledem k úši fondu nenawhujeme ěerpání FRIM,
případně bychom požáňa7í o ěerpání fondu během roku.

VÝše odoisů nro rok2006

Výše odpisů pro rok 2006 ěiní celkem 28.863,- Kč, ato:

a) prodejní pult, odpis.skupina 2 -rcěrlt odpis 16-661,- Kč
b) kopírovací stroj, odpis.skupina2 -roéni odpis 12.202,- Kě.

V Fkanicích dne |4.2.20a6

Vypracovala: Nováková M.
&íěstské muzgunl n ,*, l""i* ",,i{l,n*ieích

Masarykovo nirrlli;sij ,;': 7l
753 01 Firanice

tcl.58i 601 390, IČs:495586?6
...) i "

,-ť-nJLJ |S-l*a-,t{
PhDr. Hana Svobodová l

ředitelka MMG v Hranicích



Městské muzeum a galerie v Hranicích, Masarvkovo nám. 71, 753 01 Hranice

Čerpání rozpočtu v r.2005
Celkové přtjmy Kč 2,a27.353,I6
Celkovó ýdaje Kč I,947.a54,80
Hospodářský výsledek + Kč 80.298,36
(z toho: příděl do fondu odměn 39.937,32 Kč, přiděl do rezervního fondu 27.749,a4K{
příděl do FRIM t2.6I2,-Kó)

Vínosv:
al. tržby zavlastni v}kony - vstupné výstav
a2. - katalogy
03. úroky zúótu
04. jiné ostatní výnosy - kopírování, úhr. telefony
05. provozní dotace
06. grant MU

Náklady:
01. spotřebamateriáIu

(tiskopisy, knihy, časopisy, kancelářské potřeby)
02, spotřeba materiálu (pomocný materiál, mat. pro KD)
03. spotřeba materiálu (sbirkové předměty)
04. spotřeba materiálu (odpisy DDHM)
05. spotřeba energie celkem

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

Kč 42.612,-
Kč 1.938,_
Kč I1a,66
Kč 1.692,50
Kč 1,891.000,-
Kč 90,000,-

Kč 27.833,-

Kč 38.089,50
Kč 9.800,-
Kč 29.54a,-
Kč 223.018,40

Kč 35.973,50
Kč 23.234,50
Kč 28.589,40
Kč 9,301,-
Kč II.925,50
Kč 14,084,50
Kč 25.335,-
Kč 20.441,40
Kč 7.7I0,-
Kč 20.897,70
Kč 82.323,40
Kč 1.207.152.94

(plyn71,735,- Kč, el.energie 138.302,20 Kč, voda 12,981,20Kč)
06. opraly a udržování (oprava oken, oprava ÚT, oprava rámů obrazů, Kč 48.382,56

oprava dveří, oprava plotu)

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

- poštovné
- software
- školení, právní služby, honoráře
- kopírování, fotodokumentace,výlep plakátů
-katalogy,pozváŇy

- doprava ýstav
18. mzdové náklady celkem

(hrubé mzdy, OON, soc. a zdravotní pojištění, zákonnó sociální náklady)
19. ostatní nepř. daně a poplatky * AMG, rozhlas, televize Kč 3.157,-
20. jíné ostatní náklady - poplatky peněž. ústavu Kč 7.170,-
21. - pojištěni majetku, pojištění odpovědnosti Kč 28.403,-
22, jiné ostatní náklady - tech, zhodnocení Kč 21.925,50
23. odpisy Kč 22.767,-

C eI kem.......... Kč 1,947.054,80
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