ZÁPIS č. 1
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec,
příspěvkovou organizaci, konané
dne 23. 6. 2021 od 9.00 hod. v Oblastní galerii Liberec
Přítomni:
Omluven:
Hosté:
Tajemník:

doc. Jan Stolín, M.A., Jindřich Gubiš, Ing. Ondřej Červinka
Martin Půta, PhDr. Miloš Kadlec
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA
Mgr. Martin Féna

Jednání komise se uskutečnilo v objektu Oblastní galerie Liberec (dále jen OGL) za účasti ředitele
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA.
Bod č. 1
Zasedání zahájil místopředseda komise doc. Jan Stolín, M.A. v 9.00 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
Představení členů komise
Statut a jednací řád komise
Zpráva o činnosti Oblastní galerie Liberec za r. 2020
Představení nových aktivit galerie
Rozpočet a záměry Oblastní galerie na r. 2021
Různé, diskuse
Prohlídka expozic (pro zájemce, dle časových možností)

doc. Jan Stolín, M.A.
doc. Jan Stolín, M.A.
doc. Jan Stolín, M.A
ředitel OGL
ředitel OGL
ředitel OGL
všichni
všichni

Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
souhlasí
s návrhem programu jednání“
Hlasování:
PRO:

3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato
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Bod č. 2
doc. Jan Stolín, M.A. - místopředseda komise se představil přítomným členům komise. Poté se
představili ostatní členové komise, a řekli o sobě pár vět.
Bod č. 3
doc. Jan Stolín, M.A - místopředseda komise spolu s tajemníkem komise 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 Oblastní galerii Liberec 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
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA seznámil komisi se Zprávou o činnosti organizace za rok 2020. Zpráva
byla projednána a schválena radou kraje na jejím červnovém zasedání.
Rok 2020 byl pro Oblastní galerii Liberec mimořádným mezníkem v její historii. Galerie se musela
vypořádat s novou situací v podobě celosvětového zásahu koronaviru, který omezil život každého
občana a výrazným způsobem ovlivnil činnost kulturních institucí. Druhou důležitou skutečností
byl převod objektu bývalých lázní z majetku Statutárního města Liberec na Liberecký kraj. Třetí
významnou událostí byla změna na pozici ředitele, která proběhla na samém sklonku roku 2020.
I přes tyto zásadní události se podařilo v Oblastní galerii Liberec zachovat veřejnou službu a
aplikovat ji v nových podmínkách včetně elektronické komunikace s návštěvníkem. Galerie na
sklonku roku vybavovala své pracovníky IT technikou pro výkon jejich činností v on-line prostředí
a dálkové komunikaci. Pracovníci získávali nové dovednosti pro prezentaci a komunikaci ve
virtuálním prostředí. Kromě elektronických výstav prezentovaných v období nouzového stavu, se v
době rozvolňování mohli návštěvníci těšit například z výstavního projektu v Bazénové hale
Interference: Josef Šafařík, Adéla Bébarová, Dávid Sivý. V průběhu celého roku probíhala odborná
činnost při správě sbírek a jejich prezentaci. Výstavní program byl vyvážený a upoutával pozornost
jak odborné, tak i laické veřejnosti.
Z hlediska návštěvnosti došlo z pochopitelných důvodů k výraznému poklesu v souvislosti s
protiepidemickými opatřeními. Návštěvnost poklesla takřka na třetinu oproti roku 2019. V době
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uzavření pracovní život galerie neustal, naopak se zaměřil na vnitřní procesy a práce, při kterých se
kladl důraz na průběžnou obnovu technických a technologických zařízení. Stranou nezůstala ani
edukace návštěvníků a veřejnosti. Lektorské centrum tak získávalo nové podněty a zkušenosti, které
zúročilo ve svých realizovaných i nově plánovaných aktivitách.
Hospodaření galerie skončilo v roce 2019 s přebytkem, k čemuž přispělo dodržování schváleného
rozpočtu i investiční a neinvestiční příspěvky a dotace od Libereckého kraje, Ministerstva kultury a
dalších orgánů a organizací. Nejvyšší náklady jsou i nadále spojené s přípravou výstav, správou
sbírky, mzdami a náklady na energie.
Galerie zůstávala i v roce 2020 důležitým kulturním a turistickým cílem nadregionálního významu
a v rámci celorepublikové galerijní sítě poskytovala nadstandardní a kvalitní veřejné kulturní
služby.
Na konci října 2020 opustil pan ředitel Mgr. Jan Randáček funkci ředitele galerie. Důvodem byl
jeho odchod na pozici Národního experta Evropského parlamentu (Generální ředitelství pro
komunikaci, Ředitelství pro kampaně, Odbor událostí a výstavnictví). Jeho nástupcem se stal, na
základě výběrového řízení, pan Mgr. Pavel Hlubuček, MBA.
Usnesení č. 2/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace za rok 2020.
Hlasování:
PRO:

3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA. informoval členy komise o aktuálním stavu naplňování činnosti
organizace, a nových aktivitách muzea v r. 2021.
zpracovat koncepci rozvoje OGL na léta 2021–2027.
průběžně revidovat základní řídící dokumenty v rámci vnitřní předpisové základny
(systemizace, zejména organizační řád, depozitární řád ad.).
reagovat na aktuální pandemickou situaci a průběžně činit příslušná opatření ve vztahu k
zaměstnancům i veřejnosti.
zajistit materiálně-technické vybavení a personální zabezpečení restaurátorské dílny a
zahájit její provoz. Zahájit poskytování metodické pomoci na úseku restaurování dle zákona
č. 122/2000 Sb.
zajistit zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce střešního pláště a klimatizace budovy
OGL.
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-

připravit projektovou dokumentaci pro realizaci nové interaktivní expozice. V souvislosti s
tím koncepčně připravit změny dislokace stávajících expozic v prostorách OGL.
v rámci posílení bezpečnosti objektu OGL pořídit elektronické klíčové trezory a aktualizovat
stávající klíčový režim.
spolupracovat se Slovenskou národní galerií v Bratislavě na zpřístupnění sbírek OGL v
rámci projektu virtuální prezentace děl výtvarného umění ve středoevropském prostoru.
připravit novou komunikační strategii OGL včetně šíření multimediálního spotu a nového
komunikačního manuálu

Usnesení č. 3/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
nové aktivity Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace v roce 2021.
Hlasování:
PRO:

3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 6
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA. – seznámil členy komise se schváleným rozpočtem na r. 2021.
Hlavními problematickými oblastmi rozpočtu je snížení rozpočtu oproti r. 2020, nekrytí
mandatorních výdajů (např. energií), výstavní činnost je zcela závislá na vnějších zdrojích, zvýšené
náklady na ostrahu, úklid a dozor a absence prostředků na ediční činnost.
Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, ale je to především díky účelovým prostředkům zřizovatele
(nákup sbírkových předmětů, pořízení modulárního výstavního systému, digitalizaci – prezentaci
sbírek, obnova IT technologií, klíčové trezory), dotacím od Statutárního města Liberec (nákup
automobilu pro transport sbírek), Ministerstvu kultury ČR (celoroční výstavní činnost), Akademii
věd ČR ad.
OGL plánuje zahájit přípravu projektů, které jsou pro fungování galerie klíčové, a zároveň je
pravděpodobné, že budou moci být podpořeny z prostředků EU. U těchto projektů bude nutné zadat
studii proveditelnosti ke zjištění reálných nákladů a celkové objemu prací.
Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec
Rekonstrukce střešního pláště a klimatizace objektu OGL
Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu OGL
Mezi další záměry v r. 2021 patří obnova serverů a úložiště dat OGL, pořízení klíčových trezorů pro
objekt OGL, pořízení modulárního výstavního panelového systému, pořízení automobilu se
speciální výbavou pro přepravu uměleckých děl a sbírkových předmětů atd.
Usnesení č. 4/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
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bere na vědomí
rozpočet a záměry Oblastní galerie na r. 2021.
Hlasování:
PRO:

3

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 7
Rozproudila se diskuse o nových záměrech galerie, rozpočtu a problematice dobrovolného
vstupného.
Bod č. 8
Z časových důvodů členové komise nevyužili nabídku nahlédnout do expozic.

Příští jednání komise se uskuteční ve 2. pol. 2021 opět v OGL. Termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu tajemníkem komise.

V Liberci dne 30. 6. 2021

Zapsal:

Mgr. Martin Féna, tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii
Liberec, příspěvkovou organizaci

Schválil:

doc. Jan Stolín, M.A., místopředseda Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní
galerii Liberec, příspěvkovou organizaci
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