ZÁPIS č. 2
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvkovou organizaci,
konané dne 16. 11. 2021 od 13.00 hod. v Severočeském muzeu v Liberci
Přítomni: Anna Habánová, Jakub Chuchlík, Jan Novotný, David Kolomazník
Omluvena: Květa Vinklátová
Host: Jiří Křížek, Martina Hrdá, Ivan Rous
Tajemník komise: René Brož
Bod č. 1
Zasedání zahájila místopředsedkyně komise Anna Habánová. Po kontrole prezence konstatovala, že
komise je usnášeníschopná a navrhla program jednání.
Návrh programu:

předkládá:

1. Zahájení jednání, schválení programu

Anna Habánová

2. Návrh rozpočtu na rok 2022

Martina Hrdá, René Brož

3. Informace o aktuálních a připravovaných projektech

Jiří Křížek

4. Různé, diskuse

všichni

Usnesení č. 3/2021:
Členové komise souhlasí s navrženým program.
Hlasování:
PRO: 4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK: přijato

Bod č. 2
Pan Brož informoval, že v návrhu rozpočtu LK na rok 2022, který bude schvalovat Zastupitelstvo
LK 30.11.2021 je částka na provoz ve výši, kterou požadovalo Severočeského muzeum při
projednání v srpnu tohoto roku.
Návrh:
Příspěvek na provoz ve výši 26 754, 89 mil., příspěvek na odpisy 3 238,25, celkem 29 993,14 mil.
Zároveň bylo v rámci diskuse dohodnuto, že na příštím zasedání bude předložen podrobný rozpis
rozpočtu ze strany PO.
Paní Hrdá konstatovala, že nejasnosti jsou ve výši nákladů na energie, neboť muzeum ještě stále
provozem neověřilo skutečné náklady během celého kalendářního roku s ohledem na zahájení
provozu nových expozic v květnu 2021.
Zároveň je nejasný vývoj nákladů v roce 2023, což bude obecný problém.
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Usnesení č. 4/2021
Komise bere na vědomí návrh rozpočtu Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
organizace, na rok 2022.
Hlasování:
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK: přijato

Bod č. 3
Pan Křížek informoval o aktuálním provozu muzea (návštěvnost), investičních projektech a
výstavním plánu na roky 2022-2023, viz přílohy zápisu.
Bod č. 4
Komise široce diskutovala o projektu DepoDub – centrální depozitář, byla informována, že
v současné chvíli jsou vybráni projektanti, se kterými bude jednáno o detailech PD. Komise
považuje za vhodné přizvat na příští jednání zástupce odboru investic KULK.
Komise dále prosí o účast pana Pastvy, aby byla seznámena s aktuálním stavem projektu Křišťálové
údolí.
Příští jednání komise proběhne: duben 2022
V Liberci, dne 18. 11. 2021
Zapsal: René Brož
Schválil: Anna Habánová

Přílohy:
- výstavní plán
- projektové záměry muzea
- návštěvnost 1.1. - 17.11.2021
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