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Úvod
Hlavní náplň činnosti Regionálního muzea v Náchodě v roce 2010 opět 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).
I přes pokles návštěvnosti na pobočce muzea národní kulturní památce Pevnost Dobrošov
a snížení dotací od měst Náchoda a Hronova na provoz (od Police nad Metují stejná dotace)
hospodaření muzea skončilo díky rozsáhlým úsporám přebytkem.
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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 a exponátů (Jan Karel Hraše). V této souvislosti zde byly
rozebrány všechny vitríny a provedena jejich údržba a očista. Rovněž byla dokončena rozsáhlá
přestavba Muzea v Polici nad Metují (zejména doplnění její části Významní poličtí rodáci).

I.2. Výstavy
Muzeum realizovalo v roce 2010 celkem 20 výstav. Některé původně naplánované výstavy se
neuskutečnily z důvodu celoročního uzavření výstavní síně muzea, která se nachází v reprezentativní
novorenesanční budově bývalé Občanské záložny, nyní nákladně rekonstruované pro potřeby
Základní umělecké školy v Náchodě. Po dokončení stavebních prací bude muzeum i nadále tuto
výstavní síň provozovat.
Byla snaha prezentovat takové výstavy, které by oslovily co nejširší veřejnost. Mezi ně patří např.
výstavy Běloveská tragédie k 65. výročí konce druhé světové války či Jak mizel starý Náchod ve

Vernisáž výstavy Běloveská tragédie
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fotografiích Antonína Rabišky pořádané ve zmiňovaném domě s muzejní expozicí. Zejména posledně
jmenovaná aktuálně zařazená výstava se těšila mimořádné pozornosti.
Za pět týdnů (listopad-prosinec) ji navštívilo téměř
600 platících návštěvníků.
Je neuvěřitelné, že na její reprízu konanou již
v únoru 2011 přišel opět téměř stejný počet.
Výsledkem těchto snah bylo, že v tomto zařízení
muzea i přes nepříznivé období ekonomické krize
v roce 2010 návštěvnost stoupla.
Muzeum aktuálně reagovalo na významná kulturní
a politická výročí roku. V této souvislosti je potřeba
především připomenout výstavy pořádané ke 65.
výročí vítězství nad nacismem. Vzhledem k tomu,
že naše instituce provozuje muzea v Náchodě,
Hronově a Polici nad Metují, byly zde tyto výstavy
s ohledem na místní poměry uspořádány současně.

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 a
nově se rozšířila o spolupráci s Univerzitou volného času v Náchodě, jejíž činnost zde byla zahájena
v říjnu 2010. V prosinci téhož roku zde přednášela naše zaměstnankyně Mgr. Blanka NešetřilováZvyky našich předků.
V roce 2011 provádělo Regionální muzeum v Náchodě v rámci personálních a kapacitních možností
záchranné archeologické výzkumy (oprava areálové kanalizace v areálu zámku Teplice nad Metují,
rekonstrukci parovodu v Krámské ulici v Náchodě, výstavbách fotovoltaických elektráren v České
Skalici a Horních Rybnících, rekonstrukci silnic a ulic v Náchodě, při výstavbě přemostění řeky Úpy
v Malé Skalici atd. Dále byly prováděny běžné archeologické dohledy při stavbách rodinných domků a
při výstavbách inženýrských sítí (kanalizace, přípojky KNN).
Ve spolupráci s Gymnáziem Náchod připravil archeolog Mgr. Jan Tůma přírodovědno-archeologické
vycházky s odborným výkladem a praktickými ukázkami pro učitele a veřejnost do okolí Nového
Města nad Metují (Černčice, Krčín). U příležitosti 28. října uspořádal v muzeu Města Police nad Metují
Den otevřených dveří s odborným výkladem.
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Václav Sádlo shromažďoval údaje o obětech nacistické perzekuce na Náchodsku, Hronovsku, Policku
a Českoskalicku, jež byly prezentovány na výstavách a v knize k 65. výročí konce druhé světové války.
Spolu s Mgr. Blankou Nešetřilovou a externím spolupracovníkem Ladislavem Škrabkou připravovali
textovou část vzpomínané mimořádně úspěšné výstavy, Jak mizel starý Náchod ve fotografiích
Antonína Rabišky. Mgr. Jan Tůma při přípravě výstavy Lidová architektura na Policku shromáždil
dostatečné množství fotografií a dokumentů tak, že bylo možno v roce 2011 v rámci přeshraniční
spolupráce podat grant Mizející tvář krajiny na kladském pomezí.
Nebyla však uspořádána muzejní noc především vzhledem k tomu, že došlo k posunu otevření
výstavní síně. Dle nejnovějších informací nebude otevřena minimálně do konce srpna 2011.
Odborní pracovníci poskytli do médií řadu informací z činnosti muzea i regionální historie (např.
PhDr. Václav Sádlo pro Mladou frontu dnes texty k rozsáhlým reportážím redaktora Petra BroulíkaMasakr v Bělovsi stále přitahuje, o knize Aby se nezapomnělo… pod názvem O obyčejných zabitých i o
přípravě filmu režisérky Andrey Sedláčkové dle knihy Josefa Škvoreckého Zbabělci).
Pracovníci muzea se
rovněž podíleli na
přípravě několikadenního
programu pro družební
delegaci z lotyšského
města Bauska, jehož
vyvrcholením bylo
uspořádání živých obrazů
jako součást dioramat
muzejní expozice
Vyvrcholení kulturní a
odborné činnosti muzea
v roce 2010 představovalo
u příležitosti 65. výročí
vítězství nad nacismem
vydání a představení knih
Vítání družební delegace z Lotyšska

Václava Sádla- Aby se nezapomnělo…Příběhy obětí nacistické perzekuce na Náchodsku, Hronovsku,
Policku a Českoskalicku 1938-1945 a Aleny Čtvrtečkové- Osudy židovských rodin z Náchodska 19381945 v Muzeu města Police nad Metují (příloha č. 1) a v expozici Regionálního muzea v Náchodě.
Zejména na posledně
jmenovaném místě početní
zájemci za účasti příslušníků
domácího a zahraničního
odboje pocházejících z
Náchodska zcela zaplnili zdejší
archeologický sál.
Křtiny obou knih zde osobně
povedl hejtman
Královéhradeckého kraje Bc.
Lubomír Franc.

PhDr. Václav Sádlo, Bc. Lubomír Franc, Mgr. Alena Čtvrtečková při křtu knihy
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Účastníci křtu knih V. Sádla a A. Čtvrtečkové

PhDr. Václav Sádlo byl za svou dlouholetou
kulturní činnost ve prospěch města Náchoda
odměněn za rok 2010 cenou Kulturní a sportovní
nadace v oblasti kultury (příloha č. 2)
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I.4. Ediční činnost v roce 2010
květen

Alena Čtvrtečková: Osudy židovských rodin z Náchodska 1938-1945
Václav Sádlo: Aby se nezapomnělo…Příběhy obětí nacistické perzekuce
na Náchodsku, Hronovsku, Policku a Českoskalicku 1938-1945

prosinec

Václav Sádlo: Egon Hostovský a rodný kraj (druhé české vydání)

Vedle toho pracovníci muzea zveřejnili v regionálním i odborném tisku celou řadu dalších příspěvků
(např. Václav Sádlo v Náchodském deníku v rámci polemiky o masakru na Bukové hoře u Teplic nad
Metují v červenci 1945 pod názvem K běsnění na Bukové hoře došlo v důsledku nacismu, týž
v periodiku ÚV ČSBS Národní osvobození: Získal si přirozenou autoritu- o zemřelém předsedovi OV
ČSBS Náchod Josefu Hrubém, Dvě pozoruhodné publikace- o výše uvedených knihách vydaných k 65.
výročí vítězství nad nacismem).
Mgr. Jan Tůma ve spolupráci s Mgr. Janem Jílkem a PhDr. Jiřím Sieglem zpracovali a publikovali ve
Východočeském sborníku historickém příspěvek Výzkum polokulturní lokality Černčice. S Mgr.
Richardem Thérem, Ph.D a Mgr. Tomášem Mangielem se spolupodílel na zpracování a publikování
práce Laténská hrnčířská pec z Říkova ve sborníku Archeologie ve středních Čechách.
Kniha Aleny Čtvrtečkové: Osudy židovských rodin z Náchodska 1938-1945 vyšla za finančního přispění
Nadace Českého literárního fondu.
Publikace Václava Sádla Egon Hostovský a rodný kraj vznikla za úzké spolupráce se spisovatelovou
dcerou PhDr. Olgou Castiellovou-Hostovskou a díky ní jsou zde zveřejněny nejnovější poznatky
(příloha č. 3)
Všechny knihy Regionálního muzea v Náchodě vydané v roce 2010 vysoce pozitivně hodnotil
spisovatel Josef Škvorecký (přílohy č. 4 a 5).

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
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. Nejvýznamnější zápůjčku
Regionálního muzea v Náchodě představuje součást brnění- prsní plát ze 14. století zapůjčený na
celostátní výstavu ostravského muzea o Janu Lucemburském pod názvem Král, který létal. Možnost
studia sbírkových předmětů mají i badatelé.
Počet evidenčních sbírkových jednotek zapsaných za rok 2010 činil 609 – z toho bylo 154
pozůstalosti, 320 vlastní sběr (archeologie), 134 dary a 1 koupě.
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Z pozůstalosti Merkuovová

Z pozůstalosti Friedová

Počet zapsaných knižních jednotek činil 113.
Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů byl 4620 kusů z podsbírky textilní
výroba (prvotní zpracování surovin, přadlácké vybavení, tkalcovské vybavení, barvířské vybavení,
výrobky) a z podsbírky uměleckoprůmyslové práce (zámky, klíče, kování dveří).
Počet konzervovaných předmětů byl 190 kusů.
Naše muzeum zapůjčilo jiným organizacím 178 sbírkových předmětů, od jiné organizaci si muzeum za
sledovaný rok žádný předmět nepůjčilo.
Muzeum v průběhu roku vyřídilo 156 badatelských požadavků.
Muzeum zadalo na své náklady restaurování obrazu Obraz šlechtičny v řezaném rámu od neznámého
autora.

Před restaurováním

Po restaurování

Regionální muzeum v Náchodě úspěšně zakončilo spor s rodinou Dytrychovou o navrácení rozsáhlé
sbírky militarií. Ústavní soud usnesením ze 7. 12. 2010 definitivně rozhodl spor v náš prospěch.
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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 i v Jiráskově rodném domku a
odstraněny závady.

I.7. Technické zajištění muzea
V roce 2010 bylo pokračováno ve vybavování prostor depozitářů ve staré radnici (zejména uložení
fondů Hronovská knihovna a regionální periodika). Též bylo zajištěno dovybavení konzervátorské
dílny.
Vzhledem k tomu, že dosavadní výstavní zařízení muzea již sloužilo 27 let, byla po výběru firem ve
veřejné soutěži pořízena nová souprava plně odpovídající požadavkům na moderní výstavnictví.
Na základě konzultací s investorem přestavby budovy bývalé Občanské záložny pro potřeby Základní
umělecké školy v Náchodě jsou zde dle představ zaměstnanců muzea upravovány prostory, které
budou sloužit posledně jmenované instituci jako výstavní síň.
Na Pevnosti Dobrošov došlo v provozním areálu k výměně oken.
Vedení muzea provedlo vzhledem k odchodu obou dosavadních ekonomek do starobního důchodu
ve složení pracovního kolektivu zefektivnění. Jejich práci ted´ z větší části zastavá jeden zaměstnanec
s vysokoškolským ekonomickým vzděláním s desetiletou praxí v oboru. Nově přijatá výtvarnice vede
zároveň pokladní agendu. Výhledově po jejím řádném zapracování odejde do důchodu dosavadní
výtvarník.
Audit provedený na objednávku Královéhradeckého kraje na všech jeho kulturních zařízeních
Regionálnímu muzeu v Náchodě doporučuje přijmout dalšího zaměstnance tak, aby se odlehčilo
odborným pracovníkům.

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. 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
Občanské záložny (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.
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Tradičně dobrá spolupráce je i s OV ČSBS Náchod. Ředitel muzea Václav Sádlo je čestným členem této
společenské organizace a navíc již sedmým rokem pracuje v její historicko-dokumentační komisi
zřízené při jejím ústředí. Jeho činnost zde velmi pozitivně hodnotí předsedkyně ÚV ČSBS Anděla
Dvořáková (příloha č. 6). Též byl členem komisí regenerační a kulturní při MěÚ v Náchodě.
PhDr. Ladislav Hladký, CSc. pracoval ve výboru pobočky Historického v Hradci Králové, byl členem
redakční rady Sborníku archivních prací, sborníku Rodným krajem, Klubu Augusta Sedláčka a Kladské
komise.
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. 7)
či společně připravené
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ

lednové výstavě se Základní uměleckou školou v Náchodě (výtvarné práce žáků).
Ve spolupráci s občanskými sdruženími Julinka
a Cech panen rukodělných se muzeum zapojilo
do tradičního Dne řemesel v Polici nad Metují.
Ve spolupráci s o. s. Cech panen rukodělných
pak připravilo ve Staré škole v Polici nad
Metují výstavu panenky našich prababiček.
Mgr. Jan Tůma vede již od školního roku
1998/99 Klub mladých historiků a archeologů
při Domu dětí a mládeže v Náchodě (přednášky
a historické vycházky).
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 v Okresní komisi Středoškolské
odborné činnosti při posuzování studentských
prací. Mgr. Jan Tůma byl jejím předsedou.
Zaměstnanci muzea se podílejí na realizaci
Prima sezony.

Den řemesel v Polici nad Metují
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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,
které se v roce 2010 konalo v Muzeu v Novém Městě nad Metují.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti za rok 2010
II.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:
K datu 31. 12. 2010 pracovalo v rámci RMN 13 fyzických pracovníků na hlavní pracovní poměr (z toho
12 pracovníků na úvazek 1 a dále 1 pracovník na úvazek 0,6). Dohody o pracovní činnosti úvazek 0,50
- max. 20 hod. týdně – celkem 4 pracovníci a dále 4 pracovníci DPP, resp. celkový počet fyzických
pracovníků činil k 31. 12. 2010 (včetně DPČ a DPP) 21. Z toho počet odborných pracovníků (včetně
průvodců) byl 19 osob. Pracovník pro technické zabezpečení (údržba, úklid) nebyl v průběhu roku
2010 zaměstnáván. Průměrný přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2010 za rok 2010 činil 17,06
pracovníků.

II.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období:
Nástup k 1. 1. 2010 nového pracovníka na pozici ekonoma, resp. sloučení pracovní pozice mzdové
účetní, všeobecné účetní a ekonoma do jedné funkce. Současně odešly v průběhu 1. čtvrtletí 2
pracovnice ekonomického oddělení do starobního důchodu (mzdová a všeobecná účetní).
Sezonní pracovníci jsou průběžně zaměstnáváni v období od 1. 5. 2010 do 31. 10. 2010 a to
v závislosti na postupném nástupu turistické sezony, s kulminací v měsících červenec a srpen.
V průběhu roku 2010 se na dohodách o pracovní činnosti a dohodách o provedení práce vystřídalo
v rámci RMN celkem 33 pracovníků, na pracovní poměr na dobu určitou (1. 5. 2010 - 31. 10. 2010)
4 pracovníci. K datu 1. 5. 2010 se vrátil 1 pracovník (hlavní pracovní poměr) z dobrovolnické činnosti
z Mexika. Z hlediska RMN se jednalo u tohoto pracovníka neplacené volno, resp. došlo k nedočerpání
mzdového limitu na rok 2010.

II.3. Platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2010:
Platové třídy:
ekonom
odborní pracovníci - průvodkyně
ostatní odborní pracovníci rozpětí
ředitel muzea

tř. 11
tř. 4 a 5
tř. 9 - 11
tř. 12

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

12 885,00 Kč
22 888,00 Kč
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II.4. Celkové čerpání mzdových prostředků za rok 2010:
Mzdové prostředky / hl. pracovní poměr - účet 521 0300 /
OON / DPD, DPP – účet 521 0310 /

3 754 362,00 Kč
438 607,00 Kč

CELKEM

4.192.969,00 Kč

Celkem mzdové prostředky po zahrnutí dohadné položky za nevyčerpanou dovolenou byly ve výši
4.217.093,- Kč. Stanovený limit mzdových prostředků 4.435.000,- Kč nebyl překročen.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Oblast výnosu organizace
Ukazatel
Oblast výnosů organizace
Tržby
Ostatní výnosy
Dotace od H.K.
Výnos čerpání fondů – 1/30 předané TZ čp.1
Výnosy z prodeje majetku
Výnosy celkem:

Rozpočet
schválený
po změnách
1 400 000,- Kč
760 000,- Kč
5 900 000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
8 060 000,- Kč

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

Skutečnost

1 637 000,- Kč
756 000,- Kč
5 900 000,- Kč
161 000,- Kč
1 000,- Kč
8 455 000,- Kč

III.2. Oblast nákladů organizace
Ukazatel

Rozpočet
schválený
po změnách

Skutečnost

Oblast nákladů organizace
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
Mzdové náklady
V tom skut. platy zaměstnanců
OON
Povinné poj. placené zaměstnavatelem

300 000,- Kč
430 000,- Kč
425 000,- Kč
570 000,- Kč
4 435 000,- Kč
3 975 000,- Kč
460 000,- Kč
1 508 000,- Kč

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

282 000,- Kč
538 000,- Kč
378 000,- Kč
636 000,- Kč
4 217 000,- Kč
3 778 000,- Kč
439 000,- Kč
1 532 000,- Kč

Odpisy
Ostatní náklady
Zápočet nájemného čp.1 - 1/30 TZ čp1

298 000,- Kč
94 000,- Kč
0,-Kč

--------

228 000,- Kč
218 000,- Kč
161 000,- Kč

Náklady celkem:

8 060 000,- Kč

8 190 000,- Kč

Zlepšený hospodářský výsledek dosažený v roce 2010 byl ve výši 265 250,- Kč. Návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku je ve prospěch Rezervního fondu 105 250,- Kč a ve prospěch
Fondu odměn 160 000,- Kč.
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III.3. Oblast finančního majetku
Uvedení stavu na bankovních účtech

Stav k 31. 12. 2010

zůstatek

241 000 Běžný účet

623 771,34 Kč

243 100 FKSP

48 919,28 Kč

261 000 Pokladna

11 007,00 Kč

263 200 Stravenky

16 880,00 Kč

244 000 Ostatní účty
263 100 Poštovní známky

1.000 914,32 Kč
0,00 Kč

Organizace neměla z činnosti v roce 2010 žádné nedobytné pohledávky.

III.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, ostatní dotace
Ze státního rozpočtu v roce 2010 neobdrželo Regionální muzeum v Náchodě žádnou dotaci. Byl
čerpán grand v rámci programu nadace Českého literárního fondu ve výši 20.000,- Kč (publikační
činnost) a dále dotace - příspěvky na provoz RMN od měst ve výši 630.000,- Kč (Náchod, Hronov,
Police nad Metují).

III.5. Investice
Regionální muzeum v Náchodě provedlo v roce 2010 nákup nového výstavního zařízení
v hodnotě 489.989,- Kč (zdroj financování - Investiční fond RMN).

III.6. Zpráva o zakázkách
Ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek nebyla v roce 2010 v rámci činnosti RMN
zadávána žádná nadlimitní ani podlimitní veřejná zakázka. U zakázek velmi malého rozsahu
do hranice 200.000,- Kč bylo na každý nákup provedeno cenové poptávkové řízení v souladu
se Směrnice RMN k zadávání zakázek.
Ve smyslu směrnice č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací
zřízených krajem bylo členění veřejných zakázek následující (cena bez DPH):
a) do 500 tis. Kč - 1 zakázka
Výstavní zařízení – výstavní vitríny - cena 489.989,- Kč vítězná nabídka firma LOTECH
Praha
b) 500 tis. – 2 mil. Kč - 0 zakázek
c) počet zakázek zadávaných v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách - 0 zakázek
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IV. Autoprovoz 2010
Regionální muzeum v Náchodě vlastnilo k 1. 1. 2010 dva služební vozy:
Služební auto Š 105 L NAD 43-72 – toto vozidlo bylo vyřazeno z provozu a červenci 2010 z důvodu
ukončení platnosti OTP. Vzhledem k technickému stavu vozidla byla navržena likvidace. Po nabídce
vozidla k odkoupení a schválení vyřazení radou bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno.
Za rok 2010, resp. do 7/010 bylo najeto 334 km, spotřeba pohonných hmot činila 26,4 litrů. Průměrná
spotřeba 7,9 l /100 km odpovídá technickým parametrům a podmínkám provozu vozidla.
Toto vozidlo slouží pro potřeby správce Pevnosti Dobrošov, pro kyvadlovou dopravu mezi Náchodem
a Dobrošovem a manipulačními jízdami v rámci areálu PD. Z důvodu zabezpečení provozu PD bude
pro rok 2011 nutno zabezpečit jiné vozidlo.
Služební auto FIAT DOBLO 1H9 97-46
Za rok 2010 bylo najeto 8 293 km, spotřeba pohonných hmot činila 718,5 litrů. Průměrná spotřeba
8,66 l/100 km odpovídá technickým parametrům a podmínkám provozu vozidla. Platnost OTP do 17.
12. 2011.
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 2010 bylo najeto dvěma služebními vozidly 8 627 km, spotřeba pohonných hmot činila
744,9 l.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
S majetkem RMN bylo v průběhu roku 2010 nakládáno v souladu s obecně závaznou legislativou a
dále se Zřizovací listinou RMN. Nákup investičního majetku (výstavní zařízení byl schválen Radou
kraje /zdroj krytí IF RMN/. Vyřazení investičního majetku bylo v souladu s předpisy) nabídka
k odprodeji, schválení Radou kraje, s vědomím odboru kultury, odborné posudky /. Nabývání majetku
se dělo v souladu se Zřizovací listinou RMN a obecně závaznou legislativou.
Organizace neměla z činnosti v roce 2010 žádné nedobytné pohledávky.

Číslo a název účtu
018 00
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek
SW PC mapy program přiřazeno z 028 000
SW PC podvoj.účetnictví Walmont
SW PC evidence majetku EMA Gordic
031 00
Pozemky

stav k počátku roku

stav ke konci roku

166 163,97

156 695,57
16.703,50
- 9 500,- 16 671,90

1 033 599,-

1 033 599,-

V rámci KÚ probíhá digitalizace .
021 00
Stavby

12 058 578,20

12 058 578,20

Bez změny
022 00
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Výstavní zařízení
PC AT 386
OA Škoda 105
Kopírka Scharp
PC Packard 486
028 00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Regál knihovna 3 ks
Regál knihovna 6 ks
Lednička Heiter
Police regálové
Lednice Zanusi
Navigace Dakota
Stativ
Soubor 6 regálů
Lednice Wirpool
PC DEL Precision

2 686 856,40

2 905 092,40
489 989,-42 850,-57 937,-87 951,-83 015,-

906 848,22

1 091 218,20
5 000,18 000,3 215,4 680,8 207,9 049,5 990,17 574,8 207,31 440,str. 19

Pila kotoučová
Měřič vzdál. laser
Hliníkový panel 1 ks
Hliníkový panel 17 samostat. ks x 5554,-Kč
PC DM 56092 386
Tiskárna Epson
Lednice Minsk
SW PC Mapy přeřazeno do 018 000

4 262,3 200,5 562,94 418,-7 000,52
- 6 130,- 4 600,-16 703,50

K 31.12 2010 byl ve smyslu usnesení rady Královéhradeckého kraje č. RK/4/182/2010 – vedení
účetnictví v zjednodušeném rozsahu, zřízen podrozvahový účet 902 0028 Jiný drobný hmotný
majetek (majetek s hodnotou menší než 3.000,- Kč). Zůstatek po navedení majetku, který splňuje tato
kritéria byl k 31. 1. 2010 = 464 279,- Kč.
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VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Stav fondů organizace k 31. 12. 2010

název fondu
Fond
reprodukce
investičního
majetku
Rezervní
fond
Fond odměn
FKSP
Celkem

stav fondu
k
31.12.2009

5 117 017

6 133

0
37 964
5 161 114

tvorba fondu
fin.vypořádání
v roce 2010

investiční
dotace,
odpisy
v roce 2010

0

227 605

350 029

239 000
84 015
673 044

0

čerpání
fondu k
31.12.2010

stav k
31.12.2010.

787 841

4 556 781

4 556 781

356 162

356 162

0

239 000

239 000

67 050

54 929

54 929

854 891

5 206 872

5 206 872

0

0
0

227 605

Finanční
krytí

V čerpání Fondu reprodukce inv. majetku je zahrnut i odvod zřizovateli ve výši 137.000,- Kč. Finanční
krytí Fondu reprodukce investičního majetku v celkové výši 4 556 781,- Kč je do výše 4 021 761,- Kč
kryto dlouhodobou pohledávkou z předání technického zhodnocení budovy Masarykovo nám. čp. 1
Náchod majiteli nemovitosti (MěÚ Náchod). Tato pohledávka je s MěÚ započítávána proti
nájemnému z této budovy (sídlo a depozitáře RMN, smlouva na 30 let). Stav BÚ FKSP je ve výši
48 919,28Kč. Rozdíl mezi stavem FKSP A BÚ FKSP je dán časovým posunem účtování k 31. 1. 2010 a
převodem finančních prostředků mezi BÚ a BÚ FKSP, který proběhne až v roce 2010.
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VII. Kontrolní činnost
VII.1. Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
V organizaci probíhá průběžná kontrola finančního majetku, pohledávek, závazků. Z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, revize technického zařízení, elektronického
zabezpečení, vykonávané práce, dodržování a využívání pracovní doby jsou průběžnou kontrolou
pověřeni příslušní pracovníci zodpovědní za konkrétní úsek.
Finanční kontrola – je dána Směrnicí o vnitřní kontrole v rámci RMN (dále jen směrnice).
Z časového hlediska je dodržována zásada předběžné, průběžné a následné kontroly všech operaci
v rámci RMN, zejména s ohledem na finanční operace, nákup materiálu, využívání materiálu. Popis a
postup předběžné, průběžné i následné kontroly je specifikován směrnicí. Algoritmus kontrol je
stvrzen odpovědnými pracovníky podpisem.
Zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona O zadávání veřejných zakázek a v koordinaci
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje je upraveno Směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
Zadávání zakázek velmi malého rozsahu je prováděno dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek,
kde jsou popsány postupy a algoritmy (jmenováni výběrové komise, stanovení kritérií, posouzení
cenových nabídek a jejich výběr).
Periodickou kontrolu a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provádějí dodavatelským
způsobem Hasiči Nové Město nad Metují s periodicitou 2x ročně, 1x ročně proškolení všech
zaměstnanců muzea, následná kontrola odstraněných závad s vystavením protokolu.
Kontrola požární ochrany – provádí dodavatelským způsobem Hasiči Nové Město nad Metují
s periodicitou 2x ročně, 1x ročně proškolení všech zaměstnanců muzea, následná kontrola
odstraněných závad. O průběhu a výsledcích kontrol je vystaven protokol.
Revizi ručních hasicích přístrojů zajišťuje dle stanovené periodicity odborná firma.
Kontrolu a revize výtahu provádí 3 x ročně specializovaná firma Elektro Mosev.
Kontrola elektronického zabezpečení – zajišťuje 1x ročně firma Fides.
Kontrola vykonávané práce (v tom též služby veřejnosti)- provádějí průběžně ředitel a příslušní
vedoucí oddělení.
Kontrola dodržování a využívání pracovní doby – provádí průběžně ředitel a ekonom.

VII.2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Plán kontrolní činnosti, tak jak je stanoven obecně závaznými předpisy a směrnicemi RMN je
důsledně dodržován. Nastavení vnitřního kontrolního systému pokrývá všechny oblasti činnosti RMN
a odpovídá zákonným požadavkům a potřebám RMN. V průběhu roku 2010 nebyly zjištěny zásadní
nedostatky. V souvislosti s evidencí svěřeného majetku byla částečně v roce 2010 přijata opatření
v souvislosti s novou vyhláškou o inventarizaci (plně platná od roku 2011). Tato norma bude plně
zapracována v roce 2011.
V oblasti bezpečnosti a zdraví při práci nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
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V roce 2010 proběhla kontrola dodržování mzdových předpisů v souvislosti s odvody dávek (Okresní
správa sociálního zabezpečení- bez závažných nedostatků. Dále proběhly dvě periodické kontroly
provedené odborem regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Královéhradeckého kraje- bez
závažných nedostatků. Uložená opatření a doporučení byla realizována bezprostředně) Protokol
č.10/2010 – kontrola namátková, dokladová, finanční- rok 2009, Protokol č. 19/2010 kontrola
namátková, dokladová, finanční - rok 2010.
V závěru roku 2010 proběhl audit RMN , resp. v rámci auditu Posouzení procesního nastavení
institucí Královéhradeckého kraje, který zabezpečovala firma Pricewaterhouse Coopers. Doporučení
Auditu budou v koordinaci s odborem kultury dále rozpracována do činnosti RMN. Hlášení na MF ČR
– FKVS bylo v termínu postoupeno.
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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 v 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. 2010.
Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
předseda p. Josef Farář, členové pí. Marcela Meisnerová, Mgr. Vladimír Svatoň
Dále byly jmenovány 4 dílčí inventarizační komise.
Byla jmenována škodní a likvidační komise ve složení:
předseda PhDr. Václav Sádlo, členové p. Josef Farář, Mgr. Blanka Nešetřilová, Ing. Petr Kosař

Inventarizace proběhla ve dnech 5.12. - 31. 12. 2010.
O výsledku inventarizace byl vyhotoven zápis, který byl ověřen podpisy všech členů inventarizační
komise do termínu 15. 1. 2011. Inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.
Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky organizace:
Drobný dlouhodobý hmotný a 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 na svém jednání dne 10. 1. 2011.
Škodní a likvidační komise doporučila vyřadit navrhovaný majetek specifikovaný v Zápisech o vyřazení
číslo 1/10, 2/10, 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 / specifikace v zápise o vyřazení č. 1 .
Hmotný majetek v pořizovací hodnotě vyšší než 3.000,- Kč je specifikován Zápisem o vyřazení č. 2.
Škodní a likvidační komise souhlasila s likvidací všech navržených položek obou seznamu z důvodu
morálního a fyzického zastarání. Fyzickou likvidaci uvedeného majetku zabezpečí správci konkrétního
majetku.

VIII.3. Přehled řešených událostí škodní komise nad 50. tis. Kč za
každý jednotlivý případ
Ve sledovaném období nevznikla žádná škodní událost nad 50. tis Kč .
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ZÁVĚR
Všechny hlavní úkoly muzea na rok 2010 se podařilo splnit. Hospodaření muzea skončilo se
zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 265 250 Kč. Bylo toho dosaženo především zvýšeným
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 přes pokles soběstačnosti našeho muzea z 32,6 % na 30,2 %, který byl mimo jiné způsoben
přechodným snížením dotací od měst, se v tomto ohledu stále řadíme mezi přední muzea v našem
státě:
5 900 000,00 Kč - dotace od zřizovatele
630 000,00 Kč - dotace od měst Náchoda, Hronova a Police nad Metují
1 925 000,00 Kč – vlastní příjmy muzea
8 455 000,00 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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