REGIONÁLNÍ MUZEUM A GALERIE V JIČÍNĚ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
únor 2007

ÚVOD
Regionální muzeum a galerie v Jičíně je příspěvkovou organizací zřizovanou
Královehradeckým krajem. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 689.
Tato zpráva o činnosti za rok 2006 je zpracována podle osnovy obsažené ve Směrnici č.7
Rady Královehradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem a
obchodních společností založených krajem.

I.

KULTURNÍ ČINNOST

Kulturní činnost muzea se rozděluje na 4 oblasti: výstavní, lektorskou, sbírkotvornou a
spolupráce s badateli.

1. Výstavní činnost
Stálá expozice muzea:

V současné době je v RMaG v Jičíně 7 stálých expozic a to: 1. Vlastivědná expozice –
jičínský region od pravěku po současnost s množstvím interaktivních předmětů, které
umožňují návštěvníkům poznávat i formou zážitku a aktivních společenských vztahů. 2. Terče
jičínských ostrostřelců, 3. Konferenční sál, 4. Katedrála uprostřed krajiny – s propojením
panské oratoře k výhledu do kostela Sv. Jakuba Většího, 5. Valdštejn a jezuité, 6. Muzejní
herna a dílna 7. Příroda Jičínska. Expozice muzea v soudobé interaktivní podobě funguje od
roku 2002. V roce 2006 prošlo expozicí muzea 10 410 návštěvníků, z toho 2 142 ve školních
výpravách a 1586 v jiných hromadných výpravách.

Výstavy:
Výstavy se v muzeu konají ve dvou výstavních prostorách.
Výstavní chodba má plochu 47 metrů čtverečních. V této prostoře se konají výstavy
regionálních autorů menšího rozsahu, výstavy tvořené exponáty pocházejícími ze sbírek
muzea a výstavy, jejíchž autory jsou odborní pracovníci muzea. V roce 2006 navštívilo
výstavy ve výstavní chodbě muzea 4 794 návštěvníci.
V roce 2006 zde proběhly tyto výstavy:

19. 1. – 26. 2.
„Historie Židů v Čechách a na Moravě“, „ Židovské tradice a
zvyky“ spolupráce s Židovským muzeem v Praze a Občanským
sdružením Baševi
7. 3. – 17.4.
„Co nového v archeologii na Jičínsku 2000 – 2005“ - nové nálezy
27. 4. - 9. 7.
„Bitva u Jičína 29.6.1866“ hospodářské a sociální důsledky
14. 7. – 1.10.
„Škrabošky, masky a chromné údy “ve spolupráci s původními
výrobci, firmou PVO Zákupy
9.11. - 3.12.
„Jan Hrubý“ – humor a karikatury
9.12. – 21. 1. 2007
„Emma Srncová“ litografie a reprodukce
Galerie má rozlohu 270 metrů čtverečních. Konají se zde rozsáhlejší
výstavy
regionálních
umělců
i
umělců celorepublikového významu. Oblíbené jsou i
výstavy zaměřené tématicky, tvořené vlastním
fondem i předměty zapůjčenými od jiných muzeí,
galerií či soukromých sběratelů.
V roce 2006 se v galerii RMaG v Jičíně konaly tyto
výstavy:
10. 2. - 12. 3. „ Jdi sám“ - Ivan Podobský - výběr
z tvorby regionálního autora
18. 3. - 11. 6. „To nejlepší ze starých map“, Svět –
Evropa – Čechy - Jičínsko, kurátor výstavy Mgr.
Zdeněk Kučera
22. 6. - 17. 9. „Rosteme s knihou“aneb Svět knihy
dětem, spolupráce se Světem knihy s.r.o. kurátorka Kamila
Chrtková
23. 9. - 22.10. „Auto-moto-veteráni“ k 60.výročí
založení Autoklubu Jičín - historická auta a motocykly
26.10. – 26.11.
„Zdeněk Šputa“ výstava věnovaná
k 90 výročí narození
autora
1.12. – 16.9.2007
„Ukaž, co umíš“ –
stavebnice, kinetické
hračky a interaktivní
objekty
autora,designéra
Svatopluka Krále

Výstavy v galerii shlédlo v roce 2006 celkem 9157 návštěvníků, z toho 3 720 ve školních
výpravách.
2. Lektorská činnost:
Lektorská činnost pracovníků muzea se dělí na přednášky z daných oborů pro školy, pro
veřejnost nebo přednášky tématicky vázané na probíhající výstavu a dále na ostatní kulturně
výchovné akce. V loňském roce proběhlo celkem 8 přednášek z oboru archeologie, 22
přednášek z oboru přírodovědy a 16 přednášek z oboru historie. Mezi přednášky můžeme
dále zařadit i 7 terénních exkurzí. Celkem přednášky vyslechlo 1518 návštěvníků, exkurzí se
zúčastnilo celkem 387 dětí a dospělých.
Jako samostatný typ přednášek můžeme uvést návštěvy objednávající si speciální výklad
v expozici. Tu vyslechlo v roce 2006 celkem 430 návštěvníků.
Přednášky a terénní exkurze:
V roce 2006 proběhly v RMaG v Jičíně tyto přednášky a exkurze:
Obor archeologie:
7. 3. 2006 Co nového v archeologii Jičínska (70 osob)
14. 3. 2006 Co nového v archeologii Jičínska (gymnasium Nová Paka 2x – celkem 55 osob)
13. 3. 2006 Co nového v archeologii Jičínska ( 1.ZŠ Jičín – 18 osob)
3. 4. 2006 Co nového v archeologii Jičínska ( správci hradu Kost – 2 osoby)
21.11.2006 Archeologické nálezy z doby vévody Valdštejna (27 osob)
28.11.2006 Zdravotní stav vévody Albrechta z Valdštejna (29 osob)
5.12.2006 Nejnovější archeologické nálezy z Jičína (20 osob)
12.12.2006 Archeologie jičínské části CHKO Český ráj
8. 4.2006 Exkurze na hradiště v okolí Ostroměře ( 56 osob)
15.4. 2006 Exkurze na hradiště Češov (156 osob)
4.10. 2006 Exkurze na hradiště Češov ( gymnasium Jičín – 19 osob)
7.10.2006 Exkurze Nadslav – mohylové pohřebiště, tvrziště, kostel ( 25 osob)
Obor přírodověda:
6.4.2006 Využití planých rostlin v zahradní tvorbě ( veřejnost, 12 osob)
13.4.2005 Aleje – historie a současnost ( veřejnost, 27 osob)
20.4.2006 Jaro v zahradě ( veřejnost, 23 osob)
12.5.2006 Naši obojživelníci ( 4 x, ZŠ Nová Paka, celkem 132 osob)
13.5.2006 Naši obojživelníci ( 2x, II. ZŠ Jičín, celkem 62 osob)
18.5.2006 Vzácné stromy Mariánské zahrady ( veřejnost, 44 osob)
26.9.2006 Veverka obecná ( MŠ Máj, Jičín, 130 dětí + 8 dospělých)
6.10.2006 Naši hlodavci – biologie a ochrana ( 4x, ZŠ Nová Paka, celkem 131 osob)
10.10.2006 Naši hlodavci – biologie a ochrana ( 3x, II .ZŠ Jičín, celkem 78 osob)
20.10.2006 Naši hlodavci – biologie a ochrana ( 3x, II. ZŠ Jičín, celkem 92 osob)
7.11.2006 Vřesovištní rostliny ( veřejnost, 20 osob)
14.11.2006 Zakrslé jehličnany ( veřejnost , 18 osob)
27.11.2006 Naši hlodavci – biologie a ochrana ( 2x, gymnasium Jičín, celkem 31 osob)
18.12.2006 Naši hlodavci – biologie a ochrana ( 2x, IV.ZŠ Jičín, celkem 62 osob)
20. 4.2006 Terénní exkurze na lokalitu, kde se provádí záchranné transfery obojživelníků
(Lázně Bělohrad, 28 osob)
23. 5. 2006 Exkurze do stanice pro handicapované živočichy Libštát ( 33 osob)
20.6. 2006 Exkurze do stanice pro handicapované živočichy Libštát (70 osob)

Obor historie:
Doplňující přednáška k výstavě „To nejlepší ze starých map“ ( 5x, gymnázium a ZŠ Jičín,
celkem 150 osob)
Doplňující přednáška k výstavě „ Historie Židů v Čechách a na Moravě „ (11x, gymnázium a
ZŠ Jičín, celkem 257 osob)

Dále proběhly tyto kulturně výchovné akce

24. 6. 2006 Svatojánská noc (220 osob)
1.10. 2006 Posvícení (92 osob)
13.,14.12.2006 Vánoční dílny (102 osob)
6.12.2006 Setkání kronikářů jičínského okresu (53 osob)
Doplňující akce k výstavě „Rosteme s knihou“
12.9. Slavnostní zahájení výstavy při Festivalu JMP ( 120 osob)
14.9. Den nakladatelství „Frausů – soutěž s encyklopedií „Co-Jak-Proč“ , test pro děti ( 440
osob)
15.9.– „Příšerky a příšeři“ – spisovatel Pavel Šrut a ilustrátorka Galina Miklínová, beseda a
autogramiáda ( 314 osob)
ř.0235: Neperiodické publikace: Katalog k výstavě To nejlepší ze starých map
ř.0236: Periodické publikace: Muzejní noviny

4. Sbírkotvorná činnost:
Hlavní náplní muzea je činnost sbírkotvorná. Jejím cílem je získávání dalších předmětů do
sbírky muzea, restaurování, inventarizace a revize předmětů již zapsaných ve sbírkách muzea
a zapůjčování předmětů z fondu RMaG jiným organizacím k badatelským i výstavním
činnostem.
Počet evidenčních čísel zapsaných za rok 2006 činil 1174, což odpovídá 1998 kusům, z toho
1039 tvoří přírůstková kniha centrální a 135 sbírkový fond knihovny. Z toho množství 271
přírůstkové číslo tvořily dary, 1036 přírůstkových čísel nákup, 49 přírůstkových čísel starý
sbírkový fond a 691 přírůstkové číslo vlastní sběr (archeologie).
U 9998 ks předmětů byla provedena inventarizace, jednalo se o přírodovědný fond - herbář.
Celkový počet zrestaurovaných předmětů byl 62, z toho 3 ks konzervátorská dílna dřevo, 38
ks konzervátorská dílna kov, 21 ks textil. K nejvzácnějším zrestaurovaným předmětům patří
skleněná harmonika z období přelomu 18.a 19. století, která byla v únoru 2007 na tiskové
konferenci předvedena veřejnosti.
169 předmětů jsme v minulém roce zapůjčili jiným organizacím, z toho 167 ks k účelům
výstavním, 2 ks k účelům badatelským. 1055 ks předmětů si vypůjčila naše organizace a to
1053 ks k účelům výstavním a 2 ks k účelům studijním.
5. Badatelé
Regionální muzeum a galerii navštívilo 116 badatelů, z toho knihovnu 53, archeologický fond
3, a fotoarchív 36, přírodovědný fond 4, 17 fond historie a 2 fond novodobé historie.
Hlavním tématem, který badatele zajímá, je regionální literatura a noviny vycházející
v regionu. Dále je hojně navštěvován rozsáhlý fotoarchiv. Zde jsou vyhledávány fotografie
zobrazující kulturní i přírodní památky jičínského regionu.
Badatelé navštěvující muzeum jsou z větší části studenti pátrající po informacích pro
bakalářské i diplomové práce, dále muzeum navštěvují pracovníci městské správy
(památkáři), kronikáři (informace o obcích) a odborníci z jiných pracovišť (např. Herbář –
botanický ústav AV a botanické fakulty různých univerzit).

Komentář ke kulturní činnosti RMaG v Jičíně v roce 2006
Kulturní akce v roce 2006 se uskutečňovaly podobně jako v roce předchozím ve výchovně
vzdělávací práci muzea – přednášky, vycházky, poté propagační a naučné akce – Muzejní
noc, Svatojánská noc, novým programem byla obnova Svatováclavského posvícení
s etnografickým programem. V červnu roku 2006 se završil školní rok, v němž byla jičínským
školám nájemnou dohodou poskytnuta možnost paušálního vstupného. Školy, které zaplatily
20.- Kč za každého ze svých žáků, měly po celou dobu školního roku zdarma vstup na
výstavy v muzeu i v galerii, do stálé expozice i na akce muzea. Toto opatření se setkalo
s velkým úspěchem, došlo k čtyřnásobnému zvýšení návštěvnosti dětí z jičínských škol.
Návštěvnost v roce 2006 se celkově zvýšila, nejmarkantněji v muzeu oproti 8303 v r. 2005 na
10410 v roce 2006, ve výstavní chodbě muzea oproti 3792 v r. 2005 na 4794 návštěvníků v r.
2006, což činí celkovou návštěvnost muzea v roce 2006 15204, tj. o 3009 návštěvníků více
než v roce předcházejícím. V galerii došlo k poklesu oproti r. 2005, kdy bylo 10200
návštěvníků, na 9157 v r. 2006.
Pro expozici byla vytvořena část návštěvnického okruhu pro předškolní děti s ambicí
představit exponáty i těm, kdo neumějí číst. Na zakončení tohoto konceptu je třeba vydat
speciálního průvodce, na což RMaG t.č. nemá prostředky.
Mgr. Fajstauerová připravila se členy klubu PTP almanach z jejich výpovědí a vzpomínek na
dobu politické perzekuce, publikaci, kterou má muzeum vydat v r. 2007.

Program revitalizace barokní komponované krajiny na panství Schliků, na němž se RMaG
partnersky podílí s Dobrovolným svazkem obcí Mariánská zahrada, pokračoval
zpracováváním materiálů o kulturně historickém dědictví oblasti a vyvrcholil akcí vztyčení
Mariánské stély na Holém vrchu v květnu 2006.
RMaG Jičín v roce 2006 získalo grant z programu INTERREG spolu s muzei ze dvou
italských regionů a v rámci projektu Muzea v síti uskutečňuje několik úkolů, hrazených
z těchto prostředků:
1/ vytvoření nových webových stránek s multimediálními prvky
2/ vytvoření publikace o hře, školách a muzeích
3/ vytvoření modelů her pro edukativní programy v muzeu
4/ vytvoření projektové studie na výstavbu víceúčelového objektu v Robousích
5/ významným faktem je i společná výměna zkušeností a kontakty s italskými partnery.
RMaG se spolupodílelo na přípravě nové publikace Historického atlasu měst – Jičín ve
spolupráci s AV ČR a největším programovým úkolem se v roce 2006 stala příprava
rozsáhlého projektu „Valdická kartouza 1627/1957/2007“ představující uspořádání dvou
výstav, dvou konferencí, doplňkového programu, vydání dvou katalogů.
Sbírkotvorná činnost muzea v roce 2006 se opírala, tak jak je obvyklé, o dary a nálezy,
největšího významu měl nákup fotografií a pozůstalosti fotografa Brožka z Jičína v ceně
50.000.- Kč.

II. PERSONÁLNÍ OBLAST
Organizace má ke konci roku 2006 celkem v evidenčním počtu 21 stálých fyzických
zaměstnanců. Průměrný počet roku 2006 přepočtený evidenční je 18,27 z toho je 15,95 žen,
9,11 na zkrácený úvazek a 1 mateřská dovolená.
1. Stanovený specifický ukazatel pro rok 2006:
průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 18,27
2. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok: 20,37
skutečný fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2006: 21
Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl za rok 2006 překročen z důvodu 2
pracovnic na mateřské dovolené, přijímaní výpomoci v období dovolených a dále z důvodu
získání pracovní síly na vedení projektu EU.
2. Struktura zaměstnanců ke konci roku 2006:
a) dle vzdělání:

vysokoškolské magisterské a vyšší:
8
vysokoškolské bakalářské:
0
úplné středoškolské:
6
střední odborné učiliště
4
základní:
1
b) dle věku:
20 – 30 roků
3
30 – 40 roků
2
40 – 50 roků
6
50 – 60 roků
5
60 a více roků
3
c) dle druhu vykonávané práce: odborná a lektorská:
ekonomicko-správní a organizační
technické zabezpečení, restaurátorství
úklid,dozor při výstavách, průvodcovství
d) dle zdravotního stavu
se změněnou pracovní schopností:

8
2
4,5
4,5
0

3. Přírůstky a úbytky zaměstnanců:
V průběhu roku 2006 ubyli 2 a přibyli 2 zaměstnanci.
Na krátkou dobu byl u nás zaměstnán pracovník na administrativní a pomocné práce. Ten
odešel k 31.8.2006. Druhým pracovníkem, který rozvázal pracovní poměr v srpnu 2006 byl
edukátor. Na jeho místo byl od 9.9. 2006 přijat nový pracovník. Od 1.října 2006 byla přijata
nová pracovnice na místo etnologa.
4. Průměrná platová třída za celý rok: 9
Průměrný platový stupeň za celý rok: 8
5. Průměrné mzdy za rok 2006:
Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance:
Celkem čerpáno mzdových nákladů :
z toho na platy

14 145,-Kč
3 793 691,-Kč
3 564 473,-Kč

III. HOSPODAŘENÍ
účet

text
501 noviny, časopisy,knihy
úklidové prostředky
kancelářské potřeby
DHIM do 40 000
ochranné pomůcky
nákup sbíkového předmětu
tisk plakátů a pozvánek
ostatní režijní materiál
mezisoučet
504 prodané zboží
503 vodné a stočné
PHM
502 spotřeba EE
topení muzeum
plyn depozitář Robousy
ost. nakup. náklady kotelny
mezisoučet
511 opravy a udržování
revize
mezisoučet
512 cestovné
513 občerstvení
518 nájemné muzeum
telefony
nájem za garáže
výlepy plakátů
dopravné
ostatní nakupované služby
mezisoučet
521 platy

rok 2005
Kč
26751
13107
68672
27447
5669
8972
55510
241010
447.137
128.873
73.129
336169
411266
57771
38637
843.844
96672
20076
116.748
77.200
9.233
373128
62927
15600
46663
84762
587921
1.171.001
3274067

rok 2006
Kč
41757,46
9739,28
40982,80
31988,98
4016,50
52000,00
46281,20
174807,78
401574,00
228 927,00
25 601,00
49026,00
299631,68
663235,27
46058,25
19936,80
1028862,00
58799
2310
61109,00
45484,35
2599,00
331137,00
43472,00
15900,00
19846,00
28894,00
266172,00
705421,00
3564473,00

OON
mezisoučet
524 zákonné pojistné
527 pojistné zaměstnanců
příděl so FKSP
mezisoučet
538 ostatní poplatky
542 ostatní pokuty a penále
543 odpis nedob. Pohledávky
545 kursové rozdíly
548 manka
549 členské příspěvky
ost. náklady
poplatky KB, ost. náklady
mezisoučet
551 odpisy

Náklady celkem
602 za poskyt. služby
604 drobný prodej
644 úroky
649 vstupné muzeum
vstupné galerie
archeologický dohled
ostatní
mezisoučet
648 použití spon. Daru
použítí fondu
mezisoučet
691 příspěvek od zřizovatele
příspěvek úřadu práce
dotace ze st. Rozpočtu
mezisoučet

výnosy celkem
výsledek hospodaření

57306
3.331.373
1.160.326
9282
65487
74.769
100
490
0
3.057
1531
0
26.362
26.362
167.520

229218,00
3793691,00
1320669,00
10566
71239
81805,00
400,00
889,00
504,50
534,00
47,12
15200,00
752,00
13809,00
29761,00
197312,00

7.632.693

7 977 454

58.017
188.361
541
284881
276825
268084
366875
1.196.665
174.574
174.574
5950000
64535
0
6.014.535

14756
388363
202,39
380239
177420
302410
90077
950146
81266
250000
331266
6003000
16000
0
6019000,00

7.632.693

7 703 360

0

-274 094

Organizace získala grant EU ve spolupráci s Italskými partnery ve výši 51650,- e (kurs:28,3306) tj 1 463 275,- Kč
Projekt byl započat v červenci 2006 a ukončen bude v červenci 2007. Za rok 2006 bylo plánováno
profinancovat celkem 22 460,- EU, avšak skutečnost byla 15418,64 EU. V roce 2006 organizace
hradila z rozpočtu náklady spojené s tímto projektem v celkové výši 393 068,65 Kč. Z toho činí:
220834,00
mzdy
77927,00
zákon. pojištění
17896,35
cestovné
76411,30
ostatní náklady spojené s realizací projektu

Pro realizaci projektu byl přijat pracovník na zkrácený úvazek (mzda je hrazena z prostředků
grantu) – pro řízení projektu. Dále pak byli uzavřeny dohody o pracovní činnosti pro práci na
projektu s kmenovými a i s externími pracovníky – rovněž rozpočtované z grantu. Tím byl
překročen limit pracovníků o jednoho a limit mzdových prostředků o 143 700,- Kč. Tyto
prostředky organizace získá nazpět v roce 2007 po vyúčtování nákladů hrazených z rozpočtu
organizace.
RMaG získala účelové finanční dary v celkové výši 184 426,- Kč.
Z toho již použila celkem 81 266 Kč.
Rozdíl mezi náklady a výnosy činil v roce 2006 -274 094,- Kč. Se souhlasem zřizovatele
byl použit rezervní fond ve výši 250 000,- pro provozní náklady muzea. Již v průběhu
roku 2006 zvýšením energií, služeb atd.. organizace předpokládala nedostatek
finančního krytí provozních nákladů.
1. Finanční majetek
Oblast finančního majetku
K 31.12. 2005 má organizace :
na BÚ
FKSP
pokladně
val.pokladna
pokladna vstup muzea
pokladna vstup galerie
cenin:
stravenek
známek

465004,46
9282,00
15179,50
9652,29
15659,00
14750,00
15048,79
32,00

4. Dotace ze státního rozpočtu v roce 2006:
Na nově vytvořené pracovní místo edukátora v roce 2006 získala organizace příspěvek od
Úřadu práce Jičín ve výši 800,-Kč měsíčně a to od 1.10.2006. Dle smlouvy je příspěvek
poskytován až do září tohoto roku. Jednalo se o pracovníci – absolventku VŠ, která od
nastoupila do muzea na místo edukátora.
5. Investice
V roce 2006 organizace zakoupila nábytek ve výši 100 000,- Kč pro depozitář Robousy 70
jako soubor movitých věcí pro jeho lepší využití objektu.
6. Zakázky
Zakázky v roce 2006 vyplývaly z projektů grantu v rámci programu INTERREG – organizace
zadala zpracování webových stránek, propagačního letáku a projektové studie na stavbu
víceúčelového objektu depozitáře v Robousích.

IV. AUTOPROVOZ
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vlastní 2 osobní automobily: Škoda – Forman 135, rok
výroby 1993 a Renault Expres 1,9D, rok výroby 1995. Automobil Forman používá především
archeolog muzea a částečně oddělení ochrany přírody a krajiny. Renault je využíván ostatními
odděleními muzea; vzhledem k tomu, že se jedná o typ kombi, jsou v něm převáženy i
výstavy a sbírkové předměty menších rozměrů.
Renault, SPZ: JCD 74-55
ujeté km za rok 2006: 10 447 km
spotřeba benzinu: 616,09 l
náklady na spotřebovaný benzín (naftu):18 442,- Kč
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 7,1 l/100 km
skutečná průměrná spotřeba 5,66l / 100 km
Forman, SPZ: JCD 28-10
ujeté km za rok 2006: 12 169 km
spotřeba benzinu: 998,4 l
náklady na spotřebovaný benzín: 29 534,- Kč
normovaná spotřeba dle technického průkazu: 7,3 l/100km
skutečná průměrná spotřeba 8,2 l / 100 km.
Průměrná spotřeba automobilů zůstává stálá a vzhledem k opotřebovanosti a stáří obou
automobilů je více než dobrá.
Poznámka:
Technický stav a jízdní vlastnosti vozidel jsou důvodem rozhodnutí RMaG Jičín je
neprodávat jako ojeté, ale nadále udržovat jejich funkčnost drobnými průběžnými opravami.
Na počátku roku 2007 máme přislíbenu dotaci na nákup nového automobilu.
Opravy:
V roce 2006 jsme investovali do opravy a kontroly technické stavu
automobilu Forman 13695,-Kč, do oprav automobilu Renault 5448,-Kč.

V. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
1. Dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2006 pořízen za částku 100 000,-Kč
pozemky – stav k 31.12.2006
2 363 355,00 Kč
budovy
10 742 215,20 Kč
samostatné movité věci
2 363 355,00 Kč
2. Drobný hmotný majetek
V roce 2006 nakoupila naše organizace tento drobný hmotný majetek z provozu do Kč 40000:
tiskárnu k PC
4 126,00
digitální fotoaparát(archeologie)
4 990,00
tiskárna k Pc
3 405,75
PC (myš,klávesnice,obrazovka)
11 827,50
úhlová bruska dílna dřevo
2 690,00
součet

27 039,25

3. Nehmotný majetek nebyl v roce 2007 pořízen.
4. Nákup sbírkových předmětů.
Nákup sbírkových předmětů: Fotografická sbírka regionálního fotografa p.Brožka (na splátky,
již v roce 2005 bylo poskytnuto 20 000,- Kč a v roce 2006 20 000,- Kč a zbývajících 10 000,Kč máme v plánu uhradit v roce 2007). V ceně 2000,- byl zakoupen hořický kroj . Celková
hodnota nakoupených sbírkových předmětů je 52 000,- Kč.

5. Pohledávky po splatnosti dosáhly výše 167 750.

VI. TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
fond k 31.12.2006
fond rezervní
fond reprodukce
fond odměn
FKSP

zůstatek v Kč
257465
98 312
57 877
46 380

Rezervní fond se skládá i z účelových finančních darů ve výši 103160,30 Kč jejichž realizace
a použití bude až v následném roce 2007.

Reservní fond byl v roce 2006 navýšen o 184 426,- Kč. Tato částka byla vytvořena
účelovými dary: Klub PTP – určen na vydání knihy
20 550,Obec Valdice - určen na výstavu Kartouza
50 000,Continental Teves – určen na výstavu Ukaž co umíš
50 000,Ronal Jičín – činnost muzea a vydávání Muzejních novin
40 000,Schlik- vztyčení kamene na Holém vrchu
10 000,Město Jičín- Svatojánská noc
8 876,Katalog Mapy
5 000,Z tohoto fondu bylo se souhlasem zřizovatele použito celkem 250 000,- Kč pro provozní
náklady zvýšené vlivem zvýšení cen energií (teplo).
Fond reprodukce je tvořen z účetních odpisů hmotného majetku. Z fondu reprodukce
zřizovatele byl zakoupen soubor movitých věcí v částce 100 00,- Kč. Odvod do fondu
reprodukce zřizovatele za rok 2006 činil 99 000,- Kč.
Fond odměn nebyl čerpán.
Fond FKSP je tvořen 2% ročního objemu zúčtovaných platů a jejich náhrad. V průběhu roku
je čerpán dle kolektivní smlouvy na příspěvek na stravování zaměstnanců a kulturní, rekreační
a sportovní činnost zaměstnanců.

VII. KONTROLNÍ ČINNOST
Plán a vyhodnocení kontrolní činnosti
1. Kontrola finanční
je součástí vnitřního řízení organizace při přípravě finančních operací před jejich schválením,
při jejich průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a zaúčtování a následného
prověření.
Provádí ji ředitel, odpovědný vedoucí oddělení a pověření odpovědní zaměstnanci. Cílem je
vytvářet podmínky pro účelné, hospodárné vynakládání finančních prostředků, včasné
zjišťování a minimalizování finančních, právních, příp. dalších rizik a včasné odhalování
případných nedostatků.
Kontroly provádějí v průběhu celého roku podle časového hlediska jako:
- předběžné: ředitel jako příkazce operace,
ekonom jako správce rozpočtu odpovědný za rozpočet organizace
- průběžné: pověření odpovědní zaměstnanci, u dokladů správce rozpočtu a samostatná
účetní odpovědná za účetnictví organizace
- následné: příkazce operace , správce rozpočtu a hlavní účetní
Kontroly se provádějí z hlediska:
- věcného: ověření věcné správnosti dodávky, její účelnosti a hospodárnosti v souladu
s rozpočtem,
- formálního: ověření náležitosti účetních dokladů, oprávnění příkazce
- číselného: kontrola správnosti účtovaných, proplácených částek a správnosti účtování
sazby DPH ze strany dodavatele.
2. Kontrola majetku, pohledávek a závazků
provádí se jejich inventarizací, a to jednou ročně k 31.12.. Mimořádné inventarizace dle
potřeby.
3. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- kontrolu oprávněnosti zaměstnanců provádět specializované činnosti (řízení vozidla,
sváření, elektrotechnické práce apod.) průběžně zajišťuje pověřený pracovník BOZP.
4. Kontrola požární ochrany
- kontrola celého objektu jednou za rok provádí požární technik RMaG Jičín.
5. Kontrola termínů revizí technických zařízení
- revize hasících přístrojů, zabezpečovacího zařízení elektroinstalace – zajišťují
průběžně pracovníci pověření BOZP a PO.
6. Kontrola elektronického zabezpečení – průběžně: zabezpečena smluvně celková revize
1x ročně firmou FIDES.
7. Kontrola vykonávané práce, kvality a rozsahu poskytovaných služeb veřejnost : provádí
průběžně vedoucí oddělení a ředitel.
8. Kontrola dodržování a využívání pracovní doby – provádí průběžně ředitel a ekonom.

Vyhodnocení kontrolní činnosti:
Vnitřní kontrolní systém je vytvořen dle potřeb a povinností organizace. Z hlediska účinnosti
kontrolního systému jsou struktura a způsob provádění kontrolní činnost přiměřené rozsahu
činnosti organizace.
V oblasti finančních kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily
činnost organizace. Zjištěné drobné závady byly průběžně odstraňovány.

Pro zkvalitnění provozní a finanční činnosti byla ke snížení rizik provedena úprava a doplnění
směrnic.
Z roční kontroly požární ochrany vyplynula potřeba provézt cvičnou evakuaci a to z důvodu
složitosti evakuačních cest z některých prostor a záchrany fondů.
Z roční kontroly bezpečnosti a zdraví při práci vyplynuly méně závažné nedostatky, které jsou
průběžně odstraňovány.
V r. 2006 byla provedena kontrola účetnictví pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, oddělením kontroly. Dále jsou prováděny pravidelné kontroly oddělením kultury a
památkové péče KÚ.

VIII. INVENTARIZACE
1.
Řádná inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.20065.
2.
Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
předseda: Věra Šejnová
členové: Kateřina Sedláčková
Mgr. Petra Zíková
Byly jmenovány 3 dílčí inventarizační komise.
Inventarizace byla zahájena 25.11.2006 a ukončena 15.1.2007
3.
Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky na účtech:
nehmotný majetek
pozemky
stavby (depozitář Robousy)
samostatné movité věci
drobný hmotný majetek
materiál na skladě
zboží na skladě
pohledávky
poskytnuté zálohy (energie)
pokladna
ceniny
běžný účet
FKSP
závazky

84 413,15 Kč
21 295,70 Kč
10 742 215,20 Kč
2 363 355,10 Kč
2 372 298,85 Kč
55 414,70 Kč
769 414,70 Kč
43 346,00 Kč
167 750,00 Kč
55 240,79 Kč
15 080,79 Kč
263 464,15 Kč
26 744,32 Kč
185 551,84 Kč

4.
Způsob provedení inventarizace :
Fyzická kontrola hmotného majetku, peněžních prostředků v hotovosti a cenin. Dokladová
inventura ostatního majetku, pohledávek a závazků. Dokladová inventura budov a pozemků.
5.
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
6.
Přehled řešitelných událostí:
Byly určeny předměty ( viz. seznam), které pro svoji nefunkčnost nebo stáří jsou pro muzeum
dále neupotřebitelné.
Dne 22.2.2006 byla ustanovena likvidační komise, která zhodnotí těchto předmětů a navrhne
jejich případnou likvidaci a odpis z evidence. Dále pak zajistí jejich řádnou likvidaci.
Členové této komise jsou: K.Sedláčková, J.Smutná, P.Zíková.

Seznam majetku navrženého na vyřazení:
Název
inv.č.
Zůst.cena
Důvod vyřazení
Způsob
samet černý
1/301
360,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/320
155,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/321
155,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/322
155,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/323
155,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/328
170,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/329
170,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/330
185,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/331
185,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/332
185,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/333
185,rozbité
fyzická likvidace
záclonová garniž
1/334
170,rozbité
fyzická likvidace
silonová záclona
1/368
192 rozbité
fyzická likvidace
přenos. rozbrušovačka 2/330
2 990,rozbité
fyzická likvidace
věšák kabátový
2/893
1 050,rozbité
fyzická likvidace
laserová tiskárna
2/912
17 031,20
rozbité
fyzická likvidace
tiskárna Stylus Color 2/1035
2 863,40
rozbité
fyzická likvidace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
26 356,60
Hodnota vyřazeného majetku ( vše PPS) činí celkem 26 356,-

IX. PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLŮ NA ROK 2007
V roce 2007 se v první polovině roku bude organizace věnovat završení prací na projektu
INTERREG – Musea v síti, na spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí MZ při publikování
propagačních materiálů o barokní komponované krajině Mariánská zahrada, a nejvíce času
stráví přípravy dvou výstav o zrušeném klášteru a trvající věznici ve Valdicích společně
s přípravou publikací, konferencí a akcí vázaných k tomuto projektu. V r. 2007 se v galerii
RMaG uskuteční pouze dvě výstavy (výstava designéra Svatopluka Krále a výstava o
zrušeném klášteře. Tak nízký počet výstav je do značné míry i testem návštěvnosti i
ekonomičnosti přístupu, který umožňuje časově delší akce propagovat, s předstihem
prezentovat.
A/ výchovně vzdělávací činnost – expozice a výstavy

Plán akcí RMaG v Jičíně v roce 2007
Plán výstav ve výstavní chodbě muzea pro r. 2007
do 21.1.07
„Emma Srncová“, litografie a reprodukce
3.2. - 1. 4
7. 4. - 24. 6.
29. 6. – 16. 9.

„EX LIBRIS – drobná grafika našich výtvarníků“
výstava ze sbírky soukromého sběratele
Wij bij Duersteede - historie holandského družebního města
„Pojďte s námi do cukrárny“ spolupráce s Krkonošským

muzeem v Jilemnici - historie, dokumenty , exponáty a vše o
cukrářském řemesle
7.10. - 3.2 2008

„VALDICKÁ KARTOUZA 1627/1857/2007“
výstava dokumentující historii věznice

Plán výstav ve galerii pro r. 2007
do 16.9.2007

Ukaž, co umíš
výstava kinetických hraček, strojků a dalších interaktivních předmětů
designéra Svatopluka Krále, realizováno pod záštitou Českého výboru
pro UNICEF

7.10. 2007- 3.2.2008 Valdická kartouza – epocha trestnice/věznice
výstava dokumentující historii věznice, známý i neznámý
svět vězeňských cel
3. Ediční činnost
katalog k výstavě Valdický klášter a k výstavě Valdická trestnice, Muzejní noviny, almanach
členů klubu PTP, publikace Hra v muzeu (z grantu INTERREG)
4. Vzdělávací činnost
Obvyklý cyklus přednášek odborných pracovníků muzea, pravidelné setkání kronikářů
v okrese Jičín, Svatojánská noc k výchovným programem
5. Další akce
23.- 24.10. Konference Valdická kartouza
26.5.
Večer pro Kopidlno – historie a současnost obce Kopidlno, setkání obyvatel,
pamětníků, historiků
23.6.
Svatojánská noc
květen
Muzejní noc
Tradiční vynášení Moran společně s K - klubem, Muzejní noc, Svatojánská noc, uspořádání
interaktivních dílen při festivalu Jičín – město pohádky

B/ VĚDECKOVÝZKUMNÁ, DOKUMENTAČNÍ A SBÍRKOTVORNÁ
ČINNOST
Výzkum:
monitoring líhnišť pro plazy
pokračování výzkumu dvou tůní s ČSOP Křižánky
výzkum her na Jičínsku (spolupráce s učiteli jičínských škol)
výzkum tzv.Mariánské zahrady
pasportizace údajů archeologie, historie, etnografie atp.
výzkum k tématu Vadlického kláštera / věznice
1. Sbírkotvorná činnost
Kontrola depozitářů
Zápisy do přírůstkových knih
Centrální evidence sbírek
Zápůjčky,výpůjčky SF
Inventarizace SF
Evidence dokladů o pohybu sbírek

2. Konzervace
Konzervace dílny dřevo - sedací souprava, kolébka z fondu etnografie
Konzervace díly kovo – mince a kovy z fondu archeologie
Konzervace při přípravě výstav
Pravidelné ošetření depozitářů proti škůdcům a plísním
3. Studijní knihovna
Elektronické zpracovávání přírůstků knihovny v systému KP-win
Rekatalogizace regionálního fondu
Evidence přírůstků
Evidence badatelských návštěv
4. Zpracování sbírek, plán inventarizace, akvizice
Bude zahájena etapovitá inventarizace sbírky etnografie z důvodu nástupu nového pracovníka
a převzetí celého fondu.
5. Fotodokumentace RMaG
vedení fotoarchivu
vedení videotéky
příprava materiálů pro výstavy a publikace
6. Propagace
Plakáty, propagační materiály dle programu muzea a galerie

X. ZÁVĚR
Plán kulturní činnosti byl v plánované míře splněn Na dlouhodobých úkolech práce budeme
pokračovat.
Výsledek hospodaření
Organizace za rok 2006 vykazovala hospodářský výsledek, ztrátu 274 094.- Kč. Již
v průběhu roku 2006 organizace předpokládala nedostatek finančního krytí provozních
nákladů z důvodů zvýšením cen energií, služeb atd., a proto se souhlasem zřizovatele byl
použit rezervní fond pro provozní náklady muzea ve výši 250 000.- Kč.
Stanovený závazný ukazatel rozpočtu organizace na rok 2006, a to příspěvek na provoz
5 785 000,- Kč z rozpočtu zřizovatele byl naplněn. Stanovený odvod do rozpočtu zřizovatele
z investičního fondu ve výši 99 000,- Kč byl odveden.
Stanovené specifické ukazatele rozpočtu organizace na rok 2006
- limit mzdových prostředků
3 650 000,-Kč
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců
17
- limit výdajů na pohoštění a dary
7 000,byly překročeny.

V Jičíně 27.2.2007

Jaromír Gottlieb
ředitel RMaG Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01, tel/fax 493 532 204, muzeumhry@centrum.cz,

