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Úvod
Hlavní náplň činnosti Regionálního muzea v Náchodě v roce 2009 představovalo
ukládání a revize sbírek po jejich předchozím stěhování ze Státního zámku v Náchodě. Tato
činnost probíhala za plného provozu muzea (zpřístupnění objektů veřejnosti, výstavy, nové
publikace, údržba a zvelebování svěřeného majetku).
Vedle toho muzeum muselo plnit náročné mimořádné úkoly spojené s vyklizením
domu čp. 518 v Purkyňově ulici v Náchodě, který KÚ Královéhradeckého kraje prodal. Dále
došlo k přechodnému vyklizení výstavní síně a přilehlé garáže v budově na rohu Zámecké a
Tyršovy ulice, ve které probíhá celková adaptace. V souvislosti s vymalováním budovy čp. 18
došlo k vyklizení a posléze opětovnému uklizení jejích prostor. Všechny tyto práce vykonávali
odborní pracovníci muzea vlastními silami.
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I. Plnění úkolů v oblastí hlavní činnosti organizace
(dle plánů RMN na rok 2009)
I.1. Expozice
Dle plánu byla v expozici Dějiny Náchoda a Náchodska v domě č. 18 na Masarykově náměstí
v Náchodě provedena aktualizace dílčích údajů (např. válka 1866) a vnitřní údržba vitrín. Vzhledem
k příznivému výsledku hospodaření byl veškerý interiér této expozice nově vymalován.
Pracovníci muzea vlastními silami vyklidili a následně uklidili

I.2. Výstavy
Výstavní činnost se podařilo naplnit (28 výstav). Byla snaha prezentovat takové výstavy,
které by oslovily co nejširší veřejnost. Mezi ně patří např. výstavy Budiž světlo-svítidla ze sbírek RMN
či Náchodsko v obrazech a jeho současnost ve fotografii. Zejména posledně jmenovaná výstava se
těšila mimořádné pozornosti. Navštívilo ji za šest týdnů (říjen-listopad) téměř 600 platících
návštěvníků. Muzeum aktuálně reagovalo na významná kulturní a politická výročí roku. V této
souvislosti je potřeba především připomenout výstavu pořádanou ke 20. výročí pádu totality pod
názvem Občanské fórum v Náchodě. Muzeum se mohlo opřít o rozsáhlý archiv této instituce, který
mu byl věnován.
Ve stále větší míře jsou k výstavám využívány výklady výstavní síně v Náchodě (naproti
lékárně). Tímto způsobem zde byla prezentována výstava Počátky nacistické okupace na Náchodsku70. výročí. Pro obdobnou výstavu realizovanou Historickým ústavem Akademie věd České republiky v
Praze muzeum poskytlo exponáty (dobová rádia, dvojjazyčné označení ulic, fotografie z obsazení
Náchoda nacistickým vojskem apod.). Mimořádné pozornosti se také těšila výstava Vybrané kapitoly
z dějin Hronova pořádaná k 650. výročí první zmínky prezentovaná na Jiráskově Hronově.
Vzhledem k celkové adaptaci budovy bývalé okresní vojenské správy pro potřeby Základní
umělecké školy v Náchodě musela být výstavní síň muzea nacházející se v těchto prostorách
předčasně do konce listopadu 2009 vyklizena. Z toho důvodu zde nemohla být uspořádána plánovaná
vánoční výstava Kouzlený svět hraček. Obdobné atraktivní výstavy však muzeum uskutečnilo na svých
detašovaných pracovištích v Hronově (Hronov v dílech profesionálních a amatérských umělců) a
Polici nad Metují (Betlémy Policka a Náchodska).

I.3. Ostatní formy kulturní a odborné činnosti
Odborní pracovníci muzea pravidelně realizují pro zájmové skupiny přednášky na svých
výstavách a expozicích. Badatelům poskytují odborné informace.
V loňském roce pokračovala velmi dobrá spolupráce s Univerzitou volného času v Polici nad
Metují. Muzeum se výrazně podílelo na přípravě a realizaci besedy ke 100. výročí narození
spisovatele Egona Hostovského konané 25. února v Pellyho domě. Uskutečnilo zde na toto téma
výstavu. Václav Sádlo a spisovatelova dcera Olga Hostovská-Castiellová zde byli hlavními
přednášejícími. Na dalším cyklu pořádaném touto institucí pod názvem Židé v boji a v odboji s hlavní
přednáškou PhDr. Zlatici Zudové, CSc. z Historického ústavu Akademie věd České republiky muzeum
připravilo doplňkové informace na téma, jak se tato problematika odrážela v regionu.
Filmař Miroslav Trudič natočil podle knihy Václava Sádla Běloveská tragédie stejnojmenný
dokumentární film, který se umístil v krajském kole na prvním a v celostátním na druhém místě.
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Kromě toho bude tato publikace na doporučení spisovatele Josefa Škvoreckého sloužit jako odborná
předloha k připravovanému filmu Zbabělci (viz příloha č. 1).
Václav Sádlo shromažďoval údaje o obětech nacistické perzekuce na Náchodsku, Hronovsku,
Policku a Českoskalicku, jež budou prezentovány na výstavách a v knize k 65. výročí konce druhé
světové války v roce 2010. Podílel se poskytnutím některých podkladů na výstavě fotografií univ.
prof. dr. Tadeuše Fitycha Boží mlýny- kříže a kapličky v pohraničí náchodsko chudobském.
S prezentací této výstavy je počítáno i v náchodském muzeu.
Mgr. Jan Tůma realizoval náročný předběžný archeologický průzkum trasy přeložky obchvatu
1/33 Náchod a 1/14 Nové Město nad Metují. Vedle toho uskutečňoval ve staré polické škole z konce
18. stol. přednášky pro školy severovýchodních Čech v rámci cyklu Komenius.
Mgr. Blanka Nešetřilová v projektu Česko-německá kuchyně aneb jídlo nezná (jazykových)
hranic v Jiráskově rodném domku v Hronově přednášela na téma, jak dříve lidé bydleli a jak se
stravovali. Projekt byl součástí programu Královéhradeckého kraje v rámci mezinárodní výměny dětí
a mládeže (účast žáci Gymnázia a Střední pedagogické školy Nová Paka, Jakobus-Mittelschule Mulsen
v Německu)
Mgr. Boris Ekrt připravil pro pracovníky knihoven Hronov a Kudowa Zdrój vlastivědnou
vycházku s komentářem k hronovským památkám a osobnostem. Totéž pak zopakoval pro žáky a
učitele v rámci partnerské spolupráce ZŠ Hronov a polské Bielawy.
Odborní pracovníci poskytli do médií řadu informací z činnosti muzea i regionální historie
(např. Blanka Nešetřilová k výstavě Budiž světlo-svítidla ze sbírek RM Náchod do Českého rozhlasu
Hradec Králové, Vladimír Svatoň totéž do kabelové televize Náchod; Pavlína Nývltová do Českého
rozhlasu- Radiožurnál pravidelné informace o nových výstavách muzea; Václav Sádlo do kabelové
televize Náchod a Českého rozhlasu Hradec Králové o výstavě Náchodsko v obrazech a jeho
současnost ve fotografii).
O úsilí vrátit na Náchodsko vzácný exponát úl Fráter, o němž píše Alois Jirásek v kronice U
nás, informoval Václav Sádlo v kabelové televizi Náchod, televizi Nova i na ČT 1. Vedle toho byly jeho
poznatky zveřejněny v řadě příspěvků redaktora Petra Broulíka v Mladé frontě Dnes.
Jako každoročně se muzeum podílelo na přípravě náchodského festivalu Prima sezona

I.4. Ediční činnost v roce 2009:
leden

6. číslo vlastivědného sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku vydaného
u příležitosti šedesátin Václava Sádla, dlouholetého ředitele náchodského muzea

říjen

Václav Sádlo: Běloveská tragédie - 2. vydání (u soukromého vydavatele)

listopad

Michal Bureš a kol.: Žďár nad Metují, malebný kout pod Ostašem (některé kapitoly
zde zpracovali zaměstnanci RM Náchod Ladislav Hladký, Václav Sádlo, Jan Tůma)

prosinec

Ladislav Hladký: Muzejní expozice Dějiny Náchoda a Náchodska (průvodce),
2. vydání nákladem RM Náchod

Vedle toho pracovníci muzea zveřejnili v regionálním i odborném tisku celou řadu dalších
příspěvků (např. Václav Sádlo: Výstava Náchodsko v obrazech a jeho současnost ve fotografii).

I.5. Práce se sbírkami
Hlavní náplní muzea je cílené rozšiřování sbírkového fondu muzea (pozůstalosti, koupě, dary,
vlastní sběr). U předmětů již evidovaných je průběžně prováděna jejich inventarizace, revize a dle
potřeby konzervátorské či restaurátorské zákroky. Sbírkové předměty jsou průběžně fotografovány a
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evidenční karty postupně převáděny do elektronického systému BACH. S rozsáhlým muzejním
fondem je veřejnost seznamována prostřednictvím výstav. Často bývají obohaceny zápůjčkami od
jiných organizací. Stejně tak i naše muzeum poskytuje recipročně své sbírky. Možnost studia
sbírkových předmětů mají i badatelé.
Počet evidenčních jednotek zapsaných za rok 2009 činil 529 – z toho bylo 425 jednotek pozůstalost,
90 vlastní sběr (archeologie), 13 dary a 1 koupě.
Počet zapsaných knižních jednotek činil 165 – z toho byly 74 jednotky dar, 45 koupě, 42 z
pozůstalosti, 4 vlastní náklad.
Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů byl 11133 kusy z fondu numismatiky,
plaket, odznaků a vyznamenání.
Počet konzervovaných předmětů byl 92 kusy.
Naše muzeum zapůjčilo jiným organizacím 91 sbírkových předmětů, od jiné organizaci si naše
muzeum za sledovaný rok žádný předmět nepůjčilo.
Muzeum v průběhu roku vyřídilo 97 badatelských požadavků.

I.6. Bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a sbírek
Muzeum ohledně bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků spolupracuje s firmou Hasiči Nové
Město nad Metují, která na pracovišti provádí pravidelné kontroly požární ochrany a bezpečnosti
práce, sestavuje potřebné směrnice a plány, vybavuje prostory bezpečnostními tabulkami a
značkami, provádí bezpečnostní a požární školení zaměstnanců.
Na všech zařízeních muzea byly uskutečněny revize EZS a kontrola hasicích přístrojů. Dle
stanovených termínů byla provedena revize elektroinstalace na pevnosti Dobrošov a odstraněny
závady. Na velitelském srubu Můstek na Dobrošově bylo pro bezpečnost návštěvníků částečně
vyměněno zábradlí.

I.7. Technické zajištění muzea
V roce 2009 bylo pokračováno ve vybavování prostor depozitářů ve staré radnici (zejména
uložení fondů sklo, porcelán, keramika a historické hodiny, archiválie a tiskoviny, historický
nábytkek).
Vedení muselo zajistit mimo plán činnosti vyklizení tří prostor doposud užívaných muzeem
(výstavní síň, dům čp. 518 a garáž). Pro předměty zde uložené bylo potřeba vyřešit jejich náhradní
umístění. Nakonec se vše podařilo zajistit vlastními silami pracovníků a převážně vlastním dopravním
prostředkem.
Díky pochopení vedení města Náchoda byly pro přechodné uložení vybavení výstavní síně
(prvky výstavního zařízení, panely, skla, židle apod.) bezplatně poskytnuty některé přízemní prostory
Masarykovy školy v Náchodě. Po celkové adaptaci budovy bývalé okresní vojenské správy pro
potřeby zdejší základní umělecké školy je domluveno, že zde muzeum bude výstavní síň i nadále
provozovat.
Podařilo se získat odpovídající garáž nedaleko sídla muzea (na Volovnici). Pronájem za
pouhých 1 000 Kč měsíčně.
Vedení muzea provedlo vzhledem k odchodu obou dosavadních ekonomek do starobního
důchodu ve složení pracovního kolektivu zefektivnění. Jejich práci z větší části zastane jeden nově
přijatý zaměstnanec s vysokoškolským ekonomickým vzděláním s desetiletou praxí v oboru. Nově
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přijatá výtvarnice povede zároveň pokladní agendu. Výhledově po jejím řádném zapracování odejde
do důchodu dosavadní výtvarník.

I.8. Spolupráce s institucemi
Složitou a pestrou činnost muzea nelze realizovat bez spolupráce s řadou institucí. Proto
tomuto úseku muzeum věnuje značnou pozornost. Výsledkem dobré spolupráce s MěÚ v Náchodě,
Hronově a Polici nad Metují je to, že naše muzeum jako jedno z mála získává od těchto měst na svůj
provoz finanční prostředky (viz příloha č. 2- děkovný dopis starostky města Police nad Metují). Mimo
to je mu v těchto místech jeho působení výrazně sníženo či úplně prominuto nájemné. To platí mimo
jiné i pro výstavní síň muzea v Náchodě v budově bývalé okresní vojenské správy (dnes majetek
města), třebaže muzeum muselo tyto prostory před koncem roku 2009 prozatím opustit. V případě
nového sídla muzea je zde vzhledem k investicím zřizovatele odpuštěno nájemné ze strany majitele
na třicet let.
Tradičně dobrá spolupráce je i s OV ČSBS Náchod. Ředitel muzea Václav Sádlo je čestným
členem této společenské organizace a navíc již šestým rokem pracuje v její historicko-dokumentační
komisi zřízené při jejím ústředí. Též je členem komisí regenerační a kulturní při MěÚ v Náchodě.
PhDr. Ladislav Hladký, CSc. pracoval ve výboru pobočky Klubu historiků v Hradci Králové, je
členem redakční rady Sborníku archivních prací, sborníku Rodným krajem, Klubu Augusta Sedláčka a
Kladské komise.
Mgr. Boris Ekrt se podílí na činnosti kulturní agentury Anny Řehákové v České Skalici při
účinkování na akcích v Ratibořicích - setkání s postavami z Babičky Boženy Němcové. Dále je zapojen
ve Svazu cestovního ruchu Branka v Náchodě jako redaktor všech vydávaných propagačních
materiálů.
Z hlediska společného výchovného působení muzeum spolupracuje se školami náchodského
regionu. Konkrétním výsledkem jsou alespoň v případě některých škol opakované návštěvy
muzejních expozic. Jako příklad dobré spolupráce je možno uvést podíl muzea na přípravě tzv.
Vavřineckého dne pořádaného Střední hotelovou školou v Hronově (příloha č. 3)či společně
připravené lednové výstavě se Základní uměleckou školou v Náchodě (výtvarné práce žáků).
Mgr. Jan Tůma vede již od školního roku 1998/99 Klub mladých historiků a archeologů při
Domu dětí a mládeže v Náchodě.
Archeolog (Mgr. Jan Tůma), etnograf (Mgr. Vladimír Svatoň) a muzejní knihovnice (Mgr.
Pavlína Nývltová) již také dlouhou dobu spolupracují s Domem dětí a mládeže v Náchodě při
odborném posuzování studentských prací.
Zaměstnanci muzea se podílejí na realizaci Prima sezony.
Za úspěšnou je možno považovat i spolupráci s regionálními muzei Královéhradeckého kraje.
Jejich zaměstnanci se mezi sebou navštěvují, vyměňují si zkušenosti, vypomáhají si při realizaci výstav
a řešení ekonomických problémů. Totéž se dá říci o spolupráci s městskými muzei.
Slibně se také rozvíjí i mezinárodní spolupráce. V rámci celé Evropy udržujeme kontakty
s muzei majícími ve správě opevnění z 30. let 20. století. S polskými kolegy si vyměňujeme zkušenosti
vždy v září na společném setkání českých a polských muzeí v rámci Dnů česko - polské křesťanské
kultury (tentokrát pořádáno ve Svídnici).
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II. Plnění úkolů v personální oblasti za rok 2009
II.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:
K 31. 12. 2009 pracovalo 13 fyzických pracovníků (z toho 12 pracovníků na úvazek 1; 1
pracovník na úvazek 0,6) na hlavní pracovní poměr, 1 pracovník na dobrovolnické služby.
Dohody o pracovní činnosti úvazek 0,50 - max. 20 hod. týdně - 5 fyzických pracovníků.
Průměrný přepočtený stav k 31. 12. 2009: k 8 hod. činil 15,16 pracovníků za poslední čtvrtletí;
k 31. 12. 2009 - 18 fyzických pracovníků t.j. 2 pracovníci ekonomický úsek a 16 odborných pracovníků
vč. krátkých úvazků.

II.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období:
Nástup 1 stálé pracovnice na úvazek 1, hl. pracovní poměr - sezonní pracovnice od 1. 5. 2009
do 31. 10. 2009.
Nástup 3 brigádníků důchodců na hl. pracovní poměr, na úvazek 1, a to s nástupy od 1. 5.2009 do 31.
10. 2009 a s nástupem od 1. 8. 2009 do 31. 10. 2009, od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009.
V průběhu roku 2009 se na dohodách o pracovní činnosti a dohodách o provedení práce vystřídalo
celkem 31 brigádníků, hlavně v době sezony od 1. 4. do 31. 10. v daném roce 2009.
Od 1. 11. 2009 do 1. 5. 2010 - 1 pracovník na hlavní pracovní poměr nastoupil na Dobrovolnickou
činnost do Mexika (Mgr. Svatoň). 1. 12. 2009 návrat Dis. Pibila z Dobrovolnické činnosti v Německu.
Odchod p. Zábranské do starobního důchodu k 24. 7. 2009. Nástup Mgr. Čížkové Mariany od 1. 8.
2009 a p. Spíškové Alžběty od 1. 9. 2009 na úvazek 1, hlavní pracovní poměr.

II.3. Platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2009:
Platové třídy:
ekonomický úsek
odborní pracovníci - průvodkyně
ostatní odborní pracovníci rozpětí
ředitel muzea

tř. 10
tř. 4 a 5
tř. 9 - 11
tř. 12

Průměrná mzda:
brigádníci při úv.1
stálí pracovníci RMN při úv.1

11 115,00 Kč
22 147,00 Kč

II.4. Celkové čerpání mzdových prostředků za rok 2009:
14 pracovníků na hl. pracovní poměr
31 brigádníků OON

3 469 000,00 Kč
507 000,00 Kč
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Oblast výnosu organizace
Rozpočet
schválený
po změnách

Skutečnost

Oblast výnosů organizace
Tržby
Ostatní výnosy
Dotace od H.K.

1 500 000,- Kč
--700 000,- Kč
--5 500 000,- Kč 5 780 000---

2 023 000,- Kč
1 430 000,- Kč
5 780 000,- Kč

Výnosy celkem:

7 700 000- Kč

Ukazatel

---

9 233 000,- Kč

III.2. Oblast nákladů organizace
Ukazatel

Rozpočet
schválený
po změnách

Oblast nákladů organizace
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady
V tom skut. platy zaměstnanců
OON
Povinné poj. placené zaměstnavatelem
Daně a poplatky
Odpisy
Ostatní náklady, mimo ostatní
Plánované náklady

300 000,- Kč
100 000,- Kč
500 000,- Kč
490 000,- Kč
4 200 000,- Kč
3 500 000,- Kč
700 000,- Kč
1 428 000,- Kč
10 000,- Kč
270 000,- Kč
302 000,- Kč

Náklady celkem:

7 600 000,- Kč

-------------------------

Skutečnost

251 000,- Kč
403 000,- Kč
707 000,- Kč
992 000,- Kč
4 062 000,- Kč
3 555 000,- Kč
507 000,- Kč
1 337 000,- Kč
0
146 000,- Kč
746 000,- Kč
0
8 644 000,- Kč
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III.3. Oblast finančního majetku
Uvedení stavu na bankovních účtech
Stav k 31. 12. 2009
241 00 Běžný účet
243 10 FKSP

zůstatek
1 687 132,44 Kč
36 781,83 Kč

261 00 Pokladna

9 731,00 Kč

263 10 Stravenky

4 450,00 Kč

263 20 Karta CCS

2 000,00 Kč

263 30 Poštovní známky

310,00 Kč

III.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu
Ze státního rozpočtu v roce 2009 neobdrželo Regionální muzeum v Náchodě žádnou dotaci
od Ministerstva kultury ČR.

III.5. Investice
Regionální muzeum v Náchodě neprovádělo v roce 2009 žádnou investiční dotaci.

IV. Autoprovoz 2009
Regionální muzeum v Náchodě vlastnilo v roce 2009 dva služební vozy:
Služební auto Š 105 L NAD 43-72
Za rok 2009 bylo najeto 990 km, spotřeba pohonných hmot činila 93 litrů, technická způsobilost platná do 11.
6. 2010.
Toto vozidlo slouží pro potřeby správce Pevnosti Dobrošov, pro kyvadlovou dopravu mezi Náchodem a
Dobrošovem.
Opravy v průběhu roku na tomto vozidle žádná nebyla.
Služební auto FIAT DOBLO 1H9 97-46
Za rok 2009 bylo najeto 5 732 km, spotřeba pohonných hmot činila 537,5 litrů, technická způsobilost platná
do 17. 12. 2011.
Údržba v průběhu roku činila: drobná údržba – drobná údržba zaplacená v hotovosti z pokladny za 1 404,- Kč,
oprava a geometrie přední osy za 5 218,- Kč, oprava výfuku a sbíhavost kol za 6 810,- Kč, vyvážení kol za
2 458,- Kč.
Toto vozidlo slouží pro potřebu muzea - svoz výstavního materiálu na výstavy, k převozu sbírkových
předmětů, k výjezdům při archeologickém dohledu a pro další akce muzea.
Celkem za rok 2009 bylo najeto 2 služeb. vozidly 6 722 km, spotřeba pohonných hmot činila 630,5 l.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Číslo a název účtu
018 00
Drobný dlouhodobý majetek
Přeřazení do spotřeby
Nákup programu Corel X3
Nákup programu Corel CZE
031 00
Pozemky

stav k počátku roku

stav ke konci roku

160 149,90

166 163,97
-

1 339 959,-

7 992,5 652,50
8 333,57

1 033 599,306 630,-

Vyřazen pozemek č.p. 710/1 prodej
021 00
Stavby

17 434 992,32 Kč

Vyřazena budova čp. 518-prodej
Zařazen suchý záchod -PD
Zařazena vodovodní přípojka PD
Předáno TZ- budova čp. 1

022 00
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Vyřazena signalizace zámek
Zařazena kopírka Sharp
Zařazen automobil Š 105
Zařazen magnetoskop
028 00
Drobný dlouhodobý majetek
Zařazení Robotronu
Doúčtování ceny nábytku
Oprava účtování – přeřazení
Zařazení příklepové vrtačky
Zařazení šroubovák vrtací
Zařazení Scaneru A 3
Zařazení tiskárny OKI A 3 Laser Printer
Zařazení Canon Power Shot
Zařazení Canon Power Shot
Zařazení fotoaparátu Canon Speed Lite 220

12 058 578,20

582 660,6 889,17 757,4 818 400,12,-

2 799 555,30

2 686 856,40
279 986,90
87 951,57 937,21 400,-

732 471,54 Kč

906 848,22č

11 733,9 272,-38 279,10
4 170,3 315,34 034,29 750,13 936,09
13 936,09
5 890,50
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Zařazaní Noteboku Dell 2100
Zařazení pračky Zanussi
Zařazení regály do arch. depozitáře
Zařazení vysavače Zelmer Jupiter
Zařazení regálů do knihovny
Zařazení tiskárny Samsung LCD 23
Zařazení tiskárny Samsung LCD 22
Zařazení HP Laser Jet USB
Zařazení HP Laser Jet USB
Zařazení HP Laser Jet USB
Zařazení počítače Dell G X 280
Zařazení počítače Dell GX 280
Zařazení vysavače Zelmer Jupiter

14 498,96
8 064,8 500,3 511,9 520,-,
4 645,3 880,3 100,3 100,3 100,10 594.57
10 594.57
3 511,-

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Stav fondů organizace k 31.12.2009

Název
fondu
Fond
reprodukce
investičního
majetku

Stav fondu
Příděl
Tvorba fondu
k
fondu z fin.
2009
31.12.2008
vypořádání
966 151

5 031 350

0

Rezervní
fond

0

0

6 133

Fond
odměn

0

0

0

92 080

78 796

1 058 231

5 110 146

FKSP
Celkem

0

6 133

Čerpání
fondu k
31.12.2009

Stav k
31.12.2009.

880 484

Finanční
krytí

5 117 017

5 117 017

6 133

6 133

0

0

0

132 913

37 963

37 963

1 013 397

5 161 113

5 161 113

Tvorba, čerpání a krytí Fondu reprodukce investičního majetku bylo ovlivněno předáním
technického zhodnocení pronajatých prostor /sídlo RMN/ pronajímateli /MÚ Náchod/
k odpisování a současném vytvoření pohledávky sloužící k úhradě nájemného z těchto prostor
ze strany RMN.
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VII. Kontrolní činnost
VII.1. Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
V organizaci probíhá každoročně kontrola finanční, majetku, pohledávek, závazků,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, revize technického zařízení, elektronického
zabezpečení, vykonávané práce, dodržování a využívání pracovní doby.
Finanční kontrola – provádějí ji ředitel a ekonom při přípravě finančních operací před jejich
schválením, při jejich průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a zaúčtování.
Zaměstnanci odpovědní za provedenou práci či nákup správnost operace potvrdí svým podpisem se
zdůvodněním.
Za uvedený kvartál ředitel všechny účetní doklady zkontroluje a tuto skutečnost vyjádří šifrou.
Ředitel provádí čtyřikrát ročně namátkovou kontrolu pokladny.
Kontrola majetku, pohledávek a závazků – provádí se jednou ročně jejich inventarizací vždy ke 31. 12.
Mimořádné inventarizace dle potřeby.
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci-provádí najatá firma (Hasiči Nové Město nad Metují –
2x ročně, 1x ročně proškolení všech zaměstnanců muzea, následná kontrola odstraněných závad, vše
se zápisem).
Kontrola požární ochrany – provádí rovněž najatá firma (Hasiči Nové Město nad Metují-2x ročně,
1x ročně proškolení všech zaměstnanců muzea, následná kontrola odstraněných závad, vše se
zápisem).
Revizi ručních hasicích přístrojů zajišťuje u příslušné firmy konzervátor muzea
Kontrola revize technického zařízení – zajišťuje vzhledem ke své dosavadnímu vzdělání i praxi dle
příslušných norem správce Pevnosti Dobrošov.
Kontrola elektronického zabezpečení – zajišťuje 1x ročně firma Fides.
Kontrola vykonávané práce (v tom též služby veřejnosti)- provádí průběžně ředitel a příslušní vedoucí
oddělení.
Kontrola dodržování a využívání pracovní doby – provádí průběžně ředitel a ekonom.

VII.2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Vnitřní kontrolní systém je prováděn dle potřeb a povinností organizace. V oblasti finančních kontrol
nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Z hlediska ochrany a zejména v souvislosti s evidencí svěřeného
majetku byla přijata nová opatření, která v organizaci bude provádět ve spolupráci s vedoucím
inventarizační komise současný ekonom.
V oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
V roce 2009 proběhla kontrola dodržování mzdových předpisů v souvislosti s odvody dávek (Okresní
správa sociálního zabezpečení- bez zjištěných nedostatků), kontrola evidence majetku (Krajský úřad
Královéhradeckého kraje- způsob odstranění nedostatků viz výše), kontrola evidence a uložení sbírek
(oddělení kultury Královéhradeckého kraje- bez zjištěných nedostatků)
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VIII. Informace o výsledku inventarizace
Ve smyslu zákona č 563/1999 Sb. byl vydán příkaz ředitele k provedení řádné inventarizace majetku
organizace předepsaném rozsahu a členění.

VIII.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace
majetku a závazků
Řádná inventarizace majetku organizace byla provedena k datu 31. 12. 2009. Byla jmenována hlavní
inventarizační komise ve složení:
předseda p. Josef Farář, členové pí.Marcela Meisnerová, pí Jaroslava Maroulová
Dále byly jmenovány 4 dílčí inventarizační komise.
Byla jmenována škodní a likvidační komise ve složení:
předseda p. Josef Farář, členové pí.Marcela Meisnerová, pí Věra Frýbová, p. Zdeněk Halíř
Inventarizace proběhla ve dnech 27.11. - 31. 12. 2009. O výsledku inventarizace byl vyhotoven zápis,
který byl ověřen podpisy všech členů inventarizační komise.
Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky organizace:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Zboží na skladě
Pozemky
Peníze na běžném účtu
Peníze na účtu FKSP
Pokladní hotovost
Ceniny
Poskytnuté zálohy
Pohledávky
Závazky

VIII.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů, vyřazení majetku
Inventarizační komise věnovala hlavní pozornost zjišťování skutečného stavu majetku případných
rozdílů v porovnání s jeho evidenčním stavem. Inventarizační komise nezjistila žádné inventární
rozdíly. Dále věnovala komise pozornost fyzickému stavu majetku, případně jeho morálnímu
opotřebení. Z důvodu morálního a fyzického opotřebení byl zpracován návrh na likvidaci tohoto
majetku, který posoudila škodní a likvidační komise.
Škodní a likvidační komise doporučila vyřadit navrhovaný majetek specifikovaný v Zápisech o vyřazení
číslo 1/09, 2/09, 3/09 z důvodu jeho morálního a fyzického opotřebení.
Jedná se o drobný hmotný
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majetek, jehož cena nepřesahuje u jednotlivé položky 3.000,- Kč . Tři níže specifikované položky
přesahují svou pořizovací hodnotou částku 3.000,- Kč za položku.

Název
Tiskárna HP
Monitor ION a PC
Zabezpečovací zařízení

Množství
1x
1x
1x

Cena pořizovací

Cena zůstatková

7.250,12.450,13.638,-

0,0,0,-

Způsob vyřazení – fyzická likvidace u všech navrhovaných položek.

VIII.3. Přehled řešených událostí škodní komise nad 50. tis. Kč za
každý jednotlivý případ
V sledovaném období nevznikla žádná škodní událost nad 50. tis Kč .

str. 15

ZÁVĚR
Všechny hlavní úkoly muzea na rok 2009 se podařilo splnit. Byly splněny i mimořádné úkoly
spojené s vystěhováním prostor dosud užívaných muzeem (dům čp. 518, výstavní síň, garáž).
Hospodaření muzea skončilo s aktivním výsledkem ve výši 589 029,- Kč a ztráta z minulých let byla
vyrovnána. Bylo toho dosaženo díky zvýšeným dotacím (celkově z nich však stále pouze pokryty
mzdové prostředky), zvýšenému vstupnému na Pevnosti Dobrošov, za příjmy při mimořádně
rozsáhlých archeologických výzkumech (viz výše obchvaty) a především všeobecným šetřením, kdy
např. téměř nebyl rozšiřován sbírkový fond nákupy. Ve srovnání s předchozím rokem však došlo na
zařízeních muzea k celkovému poklesu návštěvnosti (zejména pevnost Dobrošov). Projevují se tak
zejména důsledky současné finanční krize.
I přesto oproti loňskému roku došlo ke zvýšení soběstačnosti našeho muzea ze 31% na 32,6
%. V tomto ohledu se stále řadíme mezi přední muzea v našem státě:
5 780 000,00 Kč - dotace od zřizovatele
780 000,00 Kč - dotace od měst Náchoda, Hronova a Police nad Metují
2 022 000,00 Kč – vlastní příjmy muzea
8 582 000,00 Kč

celkem

Po přestěhování do nových prostor se výrazně zlepšily podmínky pro činnost muzea.
V současné době je naše muzeum plně obsazeno kvalitními, dostatečně odborně vzdělanými
pracovníky schopnými plnit náročné úkoly regionální instituce.

PhDr. Václav Sádlo
ředitel RMN
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