ZÁPIS č. 1
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě,
příspěvkovou organizaci, konané
dne 18. 6. 2021 od 10.00 hod. ve Vlastivědném muzeu v České Lípě
Přítomni:
Omluvena:
Hosté:
Tajemník:

Martin Brož, Eva Reslová, Ing. Helena Musilová
Ing. Jan Sviták, Ondřej Víteček
Ing. Zdeněk Vitáček
Mgr. Martin Féna

Jednání komise se uskutečnilo v objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, ve výstavním
prostoru galerie Jídelna, náměstí Osvobození 297/1 (dále jen VMG) za účasti ředitele Ing. Zdeňka
Vitáčka.
Bod č. 1
Zasedání zahájil místopředseda komise Martin Brož v 10.00 hodin. Po kontrole prezence
konstatoval, že komise je usnášeníschopná a navrhl program jednání.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

předkládá

Zahájení jednání, schválení programu
Martin Brož
Představení členů komise
Martin Brož
Statut a jednací řád komise
Martin Brož
Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie za r. 2020
ředitel VMG
Realizace projektů 2020/2021
ředitel VMG
Rozpočet a záměry Vlastivědného muzea a galerie na r. 2021
ředitel VMG
Různé, diskuse
všichni
Prohlídka objektu, expozic a výstavy (pro zájemce, dle časových možností) všichni

Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě po projednání
souhlasí
s návrhem programu jednání“
Hlasování:
PRO: 3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Kom i se Rad y L ibe re ck é ho k ra je p ro Vl ast ivědn é m u zeum
a gal e rii v Če ské Líp ě , p ř ís pěv kovou o rgan iza ci
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Bod č. 2
Martin Brož - místopředseda komise se představil přítomným členům komise. Poté se představili
ostatní členové komise, a řekli o sobě pár vět.
Bod č. 3
Marin Brož - místopředseda komise spolu s tajemníkem seznámil přítomné se Statutem a Jednacím
řádem Komise. Do dokumentu byla přidána možnost konání komise a její hlasování distanční
formou v době krizového stavu.
Usnesení č. 1/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě po projednání
bere na vědomí
schválený Statut pro Komise Rady Libereckého kraje zřízené pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Jednací řád pro Komise Rady Libereckého kraje
zřízené pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Hlasování:
PRO: 3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4
Ing. Zdeněk Vitáček - seznámil komisi se Zprávou o činnosti organizace za rok 2020. Zpráva byla
projednána a schválena radou kraje na jejím červnovém zasedání.
Od 1. 1. 2020, po uzavření stálých expozic a návštěvnické sezony 2019, zahájili v muzeu
nejrozsáhlejší stěhování stálých expozic, depozitářů, kanceláří, skladů a dalších prostor na
hlavní budově klášterního areálu. Sbírkové předměty, exponáty, vybavení a další předměty
museli připravit na kompletní výměnu oken a repasování starých a instalaci nových dveří
v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě“. Stavba, která zásadním způsobem ovlivnila činnost muzea v roce 2020, započala až
24. 6. 2020. V rámci projektu také dojde k vyregulování otopné soustavy a instalaci měření
s dálkovým odečtem.
Po stavební části bude především v roce 2021 následovat rozsáhlá reinstalace všech
stávajících stálých expozic. Ještě před tím však proběhnou rozsáhlé zednické a malířské
práce, při kterých budou opraveny interiéry budovy.
Díky pandemii onemocnění COVID-19 byly pobočky, expozice a výstavy otevřené pouze v
době od 23. 6. do 11. 10. 2020. Pro veřejnost však v omezeném období zůstal otevřen
celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň),
Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná byla také
klášterní zahrada s Klášterní pivní restaurací.
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V roce 2020 se zaměstnanci Vlastivědného muzea a galerie (dále jen VMG) věnovali
především stěhování. Dále pak odbornému zpracování sbírky, prezentaci sbírkových předmětů
ve stálých expozicích a krátkodobých výstavách. Stálé expozice byly doplněné na pobočce v
Doksech a na Vísecké rychtě. Pokračovaly práce na zcela nové stálé expozici o těžbě uranu
na Českolipsku. Vyroben byl také nový reliéfní model mapy území těžby uranu.
Pokračovaly instalační práce na etnograﬁckých expozicích na pobočce Vísecká rychta práce na poli a práce ve stodole.
V oblasti péče o svěřený majetek a objekty připravovali významné stavební akce, které jsou
realizovány od roku 2018. Na detašovaném pracovišti tzv. Červeném domě - renesančním
letohrádku U Vodního hradu v České Lípě v roce 2020 pokračovala další již III. etapa
rekonstrukce a restaurování podloubí, arkády, střechy a dalších částí objektu. V roce 2020
se konečně po třetím pokusu VZMR podařilo vybrat ﬁrmu k realizaci úprav prostoru
zahrady archeologického muzea Českolipska - Šatlava V České Lípě. V areálu Vísecké
rychty v Kravařích byly v roce 2020 dokončeny terénní úpravy a pokračovala obnova
historického dlážděného dvora.
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku ﬁnančních prostředků určených na průběžnou údržbu,
muselo muzeum veškeré udržovací práce na budovách a objektech podřídit reálným
možnostem. Byla proto prováděna pouze nejnutnější, často až havarijní údržba. V rámci
správy objektů vlastněných Libereckým krajem je nutné vyřešit opravy nebo výměny oken u
objektů detašovaných pracovišť č. p. 58 a 59 U Vodního hradu. Okna a dveře jsou již v
havarijním stavu, často trvale uzavřená. Nutné jsou i opravy fasád obou objektů. Na
pobočce v Kravařích je nutné vyřešit havarijní stav bývalého tzv. Holubníku v areálu
Vísecké rychty. Objekt je bez střechy a nebezpečný pro své okolí! Nutné je vyřešit
generální opravy střechy na objektu pobočky v Doksech. V roce 2020 byly provedeny
všechny nutné a povinné revize a následné opravy, zajišťující odpovídající stav všech
požárních a bezpečnostních systémů a vybavení objektů. Provedeny byly pravidelné revize
EPS a EZS, elektrorozvodů, spotřebičů, plynových zařízení, plynových rozvodů a kotelen,
komínů, hromosvodů, požárních vodovodů, hasicích přístrojů, elektronických požárních a
bezpečnostní systémů.
Usnesení č. 2/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace za rok 2020
Hlasování:
PRO: 3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato
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Bod č. 5
Ing. Zdeněk Vitáček - informoval členy komise o realizaci projektů v r. 2020 / 2021:
1. Realizace projektu „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě“.
2. Zajištění oprav interiérů na hlavní budově kláštera a dalších oprav a údržby objektů ve
správě VMG.
3. Realizace stavby „Rekonstrukce zahrady u objektu pobočky Šatlava V České Lípě,
Vězeňská č. p.189/4“ –
4. Reinstalace všech stálých expozic na hlavní budově kláštera. Jejich doplnění a aktualizace
včetně nového orientačního systému. U-51.
5. Dokončení nové stálé expozice „Těžba uranu na Českolipsku“ a nových expozic „Práce na
poli“ a „Práce ve stodole“ včetně dokončení venkovních expozičních úprav areálu na
pobočce Vísecké rychty. U-51.
6. Příprava a realizace VZMR a zahájení stavby „Červený dům v České Lípě dokončení III. a
IV. závěrečné etapy restaurování a oprav objektu“ – Vitáček TDI. U-47.
7. Předprojektová příprava – zpracování studie proveditelnosti, investiční záměr Rekonstrukce
objektu tzv. „Holubníku na Vísecké rychtě“ a jeho konverze na návštěvnické centrum s
technickým zázemím. U-37.
8. Příprava a zpracování projektu pro generální rekonstrukci střešního pláště v rámci
revitalizace Památníku K. H. Máchy v Doksech a další úpravy objektu. U-42.
9. Příprava a realizace zakázek na novou EZS a EPS na pobočce v Doksech a rozšíření EZS a
CCTC na areálu kláštera v České Lípě. U-67.
Usnesení č. 3/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě po projednání
bere na vědomí
realizované projekty v r. 2020 a připravované projekty v r. 2021.
Hlasování:
PRO: 3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 6
Ing. Zdeněk Vitáček – seznámil členy komise se schváleným rozpočtem na r. 2021. Pan Féna
informoval komisi o způsobu sestavování rozpočtu. Zdůraznil, že hlavním handicapem oproti
ostatním resortům je skutečnost, že všechny platy zaměstnanců jsou sanovány pouze z rozpočtu
kraje a tvoří převážnou část výdajů odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Odbor
školství, zdravotnictví i sociální dostávají peníze na platy úhradovou vyhláškou z příslušného
ministerstva v plné výši, příp. její podstatnou část. V posledních letech vyjednané finanční
prostředky na rozvoj organizací byly použity právě na úhradu zákonného navýšení platů. Paní
náměstkyně Vinklátová by ráda tuto situaci mezi ostatním odbory narovnala. Organizace by měly
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mít finanční prostředky na pokrytí mandatorních výdajů. Pan náměstek Miklík přislíbil, že se bude
touto problematikou zabývat. I s ohledem na sestavování rozpočtu na r. 2022.
O záměrech muzea v r. 2021 pojednává již bod č. 5.
Usnesení č. 4/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě po projednání
bere na vědomí
rozpočet muzea v r. 2021.
Hlasování:
PRO: 3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 7
Rozproudila se diskuse o dalších záměrech muzea, rozpočtu muzea a problematice dobrovolného
vstupného, přičemž poslední diskutované téma nenalezlo mezi většinou členů Komise podporu. Pan
ředitel s ním však bude pracovat a zašle paní náměstkyni Vinklátové požadovaný komentář.
Bod č. 8
Členové komise využili nabídku nahlédnout do připravované expozice „Těžba uranu na
Českolipsku.“ Na prohlídku výstavy „Palné zbraně ze sbírky VMG“ v ambitu hlavní budovy již
nezbyl časový prostor. Vzhledem k výměně oken a dveří se všichni členové komise shodli, že se
domluví s panem ředitelem individuálně.
Příští jednání komise se uskuteční ve 2. pol. 2021 opět ve VMG. Termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu tajemníkem komise.

V Liberci dne 25. 6. 2021
Zapsal:

Mgr. Martin Féna, tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum
a galerii v České Lípě, příspěvkovou organizaci

Schválil:

Martin Brož, místopředseda Komise Rady Libereckého kraje pro Vlastivědné muzeum
a galerii v České Lípě, příspěvkovou organizaci
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