ZÁPIS č. 1
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci,
které se uskutečnilo dne 19. 9. 2017 v 13:30 hod. v prostorách Severočeského muzea v Liberci
Přítomni:
Omluveni:

Ing. Květa Vinklátová, Michal Hron, Petra Hejralová, Libuše Vítová
PhDr. Mgr. René Brož

Hosté:

Mgr. Jiří Křížek

Bod č. 1
Jednání komise se uskutečnilo v kanceláři ředitele Severočeského muzea. Zasedání zahájila
předsedkyně komise Ing. Květa Vinklátová ve 13:30 hod. Po kontrole prezence předsedkyně
konstatovala, že komise je usnášeníschopná.
Návrh programu:

předkládá:

1. Zahájení jednání, schválení programu

Ing. Květa Vinklátová

2. Schválení tajemníka

Ing. Květa Vinklátová

3. Statut a jednací řád komise

Ing. Květa Vinklátová

4. Čerpání rozpočtu roku 2017

Mgr. Jiří Křížek

5. Návrh rozpočtu na rok 2018

Mgr. Jiří Křížek

6. Informace o harmonogramu stěhování do Masarykovy ul.

Mgr. Jiří Křížek

7. Informace o přípravách na II. etapu rekonstrukce, budoucí podoba nových expozic
Mgr. Jiří Křížek
8. Informace o uvažovaném projektu do IROP - Restaurování

Mgr. Jiří Křížek

9. Harcubova chalupa - záměr

Mgr. Jiří Křížek

10. Strategické plánování organizace

Ing. Květa Vinklátová

11. Harmonogram jednání komise

Ing. Květa Vinklátová

12. Různé, diskuse

všichni

Bod č. 2
Ing. Květa Vinklátová
Navrhla na pozici tajemníka Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci
pana Reného Brože. Jelikož se prvního jednání neúčastní, byla pro toto jednání navržena na
tajemníka paní Ivana Maršálková.
Ko m i s e R a d y L i b e r e c k é h o k r a j e R e v i t a l i z a c e R a l s k a
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 630 •
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Usnesení č. 1
Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci
schválila
tajemníka PhDr. Mgr. René Brože
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 3
Ing. Květa Vinklátová
Navrhla schválení jednacího řádu a statutu Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské
muzeum v Liberci.
Mgr. Jiří Křížek
Poznamenal, že v bodě II. 7 jednacího řádu je uvedeno, že „Zasedání komise se účastní ředitel
organizace, jehož funkce je neslučitelná s členstvím v komisi“. A v bodě III. 15 je uvedeno, že
„Zápis z jednání komise vyhotovuje tajemník do 3 dnů od jejího konání. Zápis z jednání komise
podepisuje předsedající. Neprodleně po podpisu zápisu tajemník rozešle zápis všem členům
komise a zápis obdrží všichni členové rady kraje.“ Chce se proto zeptat, zda zápis může dostat i
on.
Ing. Květa Vinklátová
Po konzultaci s členy komise bylo potvrzeno, že zápis z jednání komise bude zaslán i řediteli
organizace.
Usnesení č. 2
Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci.
schválila
jednací řád a statut Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4 - Čerpání rozpočtu roku 2017
Mgr. Jiří Křížek
Pan ředitel představil čerpání rozpočtu v excelovské tabulce elektronicky. Představil, jak organizace
hospodaří s příspěvkem od zřizovatele, dále představil příjmy z archeologické činnosti a pronájmů.
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Pan ředitel zmínil, že se jim podařilo získat budovu v Masarykově ulici. Dále informoval o tom, že
aktuální hodnota je mínus, což je způsobeno tím, jak jsou sepsány smlouvy na archeologický
průzkum. Ty se fakturují až po té, co je archeologický průzkum hotový. U archeologů se nikdy
nestane, že by hodnota byla přečerpána. Vždy nacení maximum prací, protože dokážou odhadnout
celý projekt, pak se fakturuje skutečnost. Severočeské muzeum získalo dvě budovy, a to chalupu
Harcuby v Harrachově a budovu v Masarykově ulici. Dále pak ředitel informoval o účelových
dotacích, které dostávají v průběhu roku např. na stěhování Grabštejna nebo na nákup do sbírek.
Návrh usnesení:
„Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum Liberec, příspěvkovou organizaci po
projednání bere na vědomí zprávu o Čerpání rozpočtu roku 2017 Severočeského muzea Liberec“
PRO: 4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5 - Návrh rozpočtu na rok 2018
Mgr. Jiří Křížek
Informoval o tom, že příští rok muzeum zavírá, takže se výrazně sníží příjmy ze vstupného okolo 1
mil. Oproti tomu budou náklady na rekonstrukci, což je ale investice, která jde přes kraj. Energie a
ostatní náklady by měly být nižší. Záleží ale na tom, jaká bude zima. Pokud jde o personální
náklady, ředitel nechce po dobu rekonstrukce redukovat stav zaměstnanců. Během první etapy
modernizace bylo již s některými ze zaměstnanců domluveno, že během rekonstrukce zůstanou
doma, nebo jim byla zadána jiná činnost v muzeu, např. evidence sbírek atd. Archeologové budou
pracovat dál. Dále pak poukázal na to, že muzeum mělo příjmy z filmařů a myslí si, že během
uzávěry jejich zájem o využití muzea klesne. Možná, že příjmy budou na straně grantů. Dále pak
ukázal střednědobý výhled na 2018 a 2019. Poukázal na to, že je stanovená minimální mzda, kdy
např. uklízečka je na tom stejně jako kustod. U archeologa se pak např. jeho ohodnocení práce
výrazně projeví v osobním ohodnocení. Cesta do budoucna jsou např. granty.
Celý návrh je jen odhad, který se změní podle vývoje v době uzavření muzea.
Ing. Květa Vinklátová
Požaduje po panu řediteli, aby dal dohromady vyčíslení toho, jak se v muzeu projeví rekonstrukce.
Tzn. např. snížení nákladů na zaměstnance, snížení nákladů na energii atd.
Dále pak poukázala na to, že nastane problém, který se objevil po té, co bylo oznámeno navyšování
platů státních zaměstnanců. Prakticky to limituje peníze na rozvoj organizací. S tím, že zatím není
zpráva, odkud do kultury peníze přijdou. V ostatních oblastech již vědí, že kompenzaci od státu
dostanou.
Poukázala, že opravdu není možné, aby průvodce měl stejný plat jako uklízečka. V tabulce, kterou
představil pan ředitel, nejsou čísla základního tarifu. V podstatě k průměrné mzdě se podle tabulky
přiblížil pouze archeolog.
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Informovala o připraveném materiálu o organizacích s regionálním přesahem. Hejtman poukázal na
to, že by se situace měla řešit resortně. Proto bude sestavena komise bez politického vlivu, která
udělá analýzu organizací s regionálním přesahem.
Dále pak informovala o tom, že se snažila prosadit stabilní položku akvizice a restaurování, což se ji
zatím nepovedlo. Ve snaze bude pokračovat.
Michal Hron
Poukázal na to, že pokud jde o peníze, tak by to mělo být v moci krajského rozpočtu. Pokud tedy
kraj bude dotovat příspěvkem, tak by se to mělo projevit a platech lidí. Je to jen otázka priorit
krajského rozpočtu.
Dále pak si myslí, že se rezignovalo na vícezdrojové financování. Tím, že jsou kulturní organizace
jako příspěvkové a nebylo umožněno vytvoření flexibilnějšího typu organizace, tím se zamezuje
tomu, aby tyto organizace mohly být financovány z jiných zdrojů např. privátních, občanských či
nadačních. Toky by měly být stabilní.
Bod č. 6 - Informace o harmonogramu stěhování do Masarykovy ul.
Mgr. Jiří Křížek
Díky podpoře zřizovatele získalo muzeum objekt budovy v Masarykově ulici. Částečně pokrytí
nákladů bude z pronájmu. Představil architektonickou studii, na které upřesnil, jaké bude využití
budovy v Masarykově, kde v nejnižším podlaží budou archeologové. V přízemí budou
podnájemníci, kteří tam zůstávají do června 2018. V prvním patře bude kancelář ředitele a
sekretariát. V dalším patře pak budou zaměstnanci muzea. Někteří tam zůstanou na trvale, někteří
po dobu rekonstrukce muzea. Řeší se datové připojení, byly provedeny drobné opravy. Budova je
pro muzeum velký přínos. Od října se stěhují. Teď probíhá výběrové řízení na stěhovací firmu. Do
prosince by mělo být všechno přestěhováno.
Bod č. 7 - Informace o přípravách na II. etapu rekonstrukce, budoucí podoba nových expozic
Mgr. Jiří Křížek
V prostorách muzea, kde je v současné době např. kancelář ředitele budou v nově otevřeném muzeu
depozitáře, volně přístupné lidem. Od února by se mělo začít se stavbou do léta 2019. Bude
vypsáno ještě výběrové řízení na dodávky interiéru tzn. regály, atd. Na přípravu II. etapy bylo málo
času.
Bod č. 8 - Informace o uvažovaném projektu do IROP – Restaurování
Mgr. Jiří Křížek
Třetí etapa jsou jen restaurátorské služby, kde je potřeba jen nacenění restaurátora. Proto je vstup do
této etapy jednodušší. Určitě bude třeba hradit projektovou žádost. Aby instituce mohla žádat o
dotaci, žádost musí připravit externí firma.
Bod č. 9 - Harcubova chalupa – záměr
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Mgr. Jiří Křížek
Liberecký kraj získal Harcubovu chalupu jako dar od rodiny Harcubových. Jedná se o budovu,
kterou má od začátku roku ve správě Severočeské muzeum, které ji zatím bude zpřístupňovat při
výjimečných akcích. Zatím tam probíhá inventarizace jednotlivého vybavení domu. Ty nejcennější
věci byly odvezeny, aby nedošlo k odcizení i přes to, že je chalupa chráněna bezpečnostním
zařízením. Nejzajímavější z celého domu je dílna. Celý dům je kulturní památkou. Bude proveden
stavebně historický průzkum, aby se mohla určit datace celé budovy. V příštím roce by kraj měl
připravit projektový záměr s architektonickou studií. K budově je i velká zahrada, kde bylo zjištěno,
že zde stála ještě jedna budova. Na jejím půdorysu by měla vyrůst nová budova, ve které by bylo
zajištěno administrativní zázemí a zázemí pro návštěvníky.
Bod č. 10 - Strategické plánování organizace
Ing. Květa Vinklátová
Zřizovatel by měl mít jasné zadání pro své organizace a měl by vědět, co ony samy plánují. Proto
připraví Strategické plánování v jednotlivých příspěvkových organizacích do roku 2025. Nejdříve
se udělá analýza současného stavu jak po stránce ekonomické, sbírkách, návštěvnosti atd.
Následovat bude jednání s vedením a zaměstnanci organizace. Z této analytické části bude
provedena návrhová část.
Bod č. 11 - Harmonogram jednání komise
Ing. Květa Vinklátová
Podle jednacího řádu by se měla setkání konat dva krát ročně. Navrhla termín příštího zasedání
Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci na 1. 3. 2018 v 13:30 hod
v nové budově Masarykova ulice 542.
Bod č. 12 - Různé, diskuse
Mgr. Jiří Křížek
Informoval o třetí etapě modernizace muzea, která je zaměřena
podsbírka negativů. Byla připravena velká žádost do IROP. Je to
předmětů. Bude potřeba všechno zaevidovat. Doufá, že uspěje,
Obává se jen toho, aby si jednotlivé příspěvkové organizace,
nekonkurovaly.

na sbírky. Bude vytvořena nová
opravdu čistě jen na restaurování
stejně jako v žádosti o II etapu.
které žádají, si v tomto případě

Velkým tématem je digitalizace sbírek. Např. Severočeské muzeum je v projektu e-sbírky. Je
potřeba, aby se tam Oblastní galerie a Muzeum Českého ráje také přihlásilo. Jedná se o databázi
Národního muzea. S digitalizací je velká práce. Některá muzea přicházejí s vlastním systémem
digitalizace. Systém e-sbírky je jediný, který by měl být uznatelný v rámci projektů.
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Ing. Květa Vinklátová
Informovala o tom, že je ve třetí etapě IROP je hodně peněz, proto žádají i jiné příspěvkové
organizace jako je Oblastní galerie v Liberci a Muzeum Českého ráje v Turnově. Byla ujištěna
panem Brožem, že peněz je opravdu hodně, tzn., že by měl uspět každý.
Ing. Květa Vinklátová
Paní Pavlová zastupitelka Liberce si stěžuje na nepořádek kolem muzea. Že jsou lavičky
v nepořádku a že se za muzeem shromažďuje na jedné hromadě odpad. A že přetékají koše.

Mgr. Jiří Křížek
Muzejní park je veřejný prostor, ze kterého udělalo muzeum arboristickou expozici. Každý strom je
označený cedulkou. Bylo zvykem, že město se staralo o vyvážení odpadu a opravu mobiliáře. To
nyní neplatí, s výjimkou vyvážení odpadu. Proto v tuto chvíli řeší drobné opravy a úpravu parku
zaměstnanec muzea. Pokud jde o hromadu odpadu, jedná se o bioodpad, který není možné
skladovat jinak, než z neméně pohledové strany. Kupí se to do té doby, dokud nenaplní celý
kontejner.
Ing. Květa Vinklátová
Upozornila na to, že i výdaje na poskytnutí služeb např. odvoz odpadu, musí být zahrnuto
v rozpočtu muzea, aby se s tím počítalo do budoucna.
Ing. Květa Vinklátová
Ukončila jednání Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci s tím, že
další zasedání proběhne v měsíci březnu 2018.

Zapsala:

Ivana Maršálková
tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské muzeum v Liberci

Ing. Květa Vinklátová, předsedkyně Komise Rady Libereckého kraje pro Severočeské
muzeum v Liberci
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