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I.

Úvod

Rok 2017 se nesl v duchu velkých, hojn ě navšt ěvovaných akcí. Nast avení novát orského p říst upu
k t omu, jak akce či výst avy p řipravit , p řinesl ovoce.
V oblast i kult ury prob ěhly nové úsp ěšné akce, jako nap říklad Břeclav d ět em nebo Jihomoravské
dožínky 2017, ale i zavedené akce, kt eré jsou st ále více navšt ěvovány, jako M oravské dny nebo velmi
žádaná Rajská Břeclav či t radi ční Svat ováclavské slavnost i a nakonec nezapomenut elné Břeclavské
Vánoce 2017.
Úsek m uzeum a galerie loni p řipravil nové pojetí výst av, kt eré jsou ur čeny pro širokou veřejnost. Jedná
se o int erakt ivní výst avy „ Poznávej se“ či „ Leonardo“ , kt eré p řilákaly t isíce návšt ěvník ů. Samozřejm ě se
pokračovalo v klasických výst avách pro náro čn ější návšt ěvníky, archeologickém výzkumu a
p řipravovaly se p řednáškové cykly, či muzejních dílni čky pro d ět i.
Z d ůvodu vícezdrojového financování je naše organizace po ekonomické st ránce st abilní. Přínosem je
t aké akt ivní spolupráce se zřizovat elem M ěst em Břeclav, kt erý napomáhal p ři nast avování
ekonomicko-správních záležit ost í a díky dotacím Jihomoravského kraje.
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II.

Základní informace

Název organizace:
Sídlo organizace:
I Č organizace:
W eb:
E-mail:

M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace
690 02 Břeclav, sídl. Dukelských hrdin ů 2747/ 4A
60680920
w w w .muzeumbv.cz
info@muzeumbv.cz

Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
I Č zřizovatele:

M ěst o Břeclav
Břeclav, nám. T. G. M asaryka 3, PSČ 690 81
00283061

Statutární zástupci:
§ ředitel:

§

III.

zástupce ředitele:

Ing. Pet r Dlouhý
kontakt ní telefon: +420 724 461 658
M gr. Silvie Vymyslická
kontakt ní telefon: +420 734 866 594

Charakteristika organizace

M ěst ské muzeum a galerie Břeclav bylo založeno jako p řísp ěvková organizace m ěst a Břeclavi. 17. ledna
1995 vydalo m ěst o Břeclav zřizovací list inu p řísp ěvkové organizace „ M ěst ské muzeum a galerie
Břeclav“ , kt eré fakt icky exist uje od 1. dubna t éhož roku. Do roku 2007 se sídlo muzea nacházelo
v prostorách bývalé židovské školy, postavené koncem 80. let 19. st olet í (dnešní Lichtenšt ejnský d ům).
Od květ na 2007 se administ rativní zázemí pracovníků M ěst ského muzea a galerie Břeclav p řesunulo do
nově zrekonstruovaného objekt u bývalé prádelny na sídl. Dukelských hrdin ů 2747/ 4a, nově
označovaného n ěkdy t aké jako DOL nebo muzeum pod vodárnou. Krom ě hlavního sídla muzea se zde
nachází moderní výst avní prost or, kt erý je možno variabiln ě využívat pro galerijní nebo muzejní výst avy
či r ůzné společenské akce. Výst avní sál t vo ří v sou časné dob ě t ém ěř 300 m 2. Přízemní budova
umožňuje bezbariérový p říst up.
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Od roku 2015 je organizace rozčleněna do t ří úseků:
Úsek muzea a galerie organizuje krát kodobé i dlouhodob ější výst avy jak z vlast ních fond ů, t ak
prost řednict vím záp ůj ček od jiných instit ucí. Po řádá semináře, p řednáškové cykly a jiné osvět ové akce
pro odbornou i nejširší veřejnost, spolupracuje s výkonným orgánem památ kové péče a realizuje
záchranné archeologické výzkumy na základ ě smluv s invest ory. Pokračuje v ochran ě a údržb ě
archeologické památ kové rezervace v lokalit ě Pohansko, včet n ě kult urn ě společenského využit í
samot ného zámečku, st ejn ě jako b řeclavské synagogy, vyhlídkové věže b řeclavského zámku nebo
Lichtenšt ejnského domu. Do nápln ě činnost i Úseku muzea a galerie pat ří rovn ěž správa knihovny se
specializovaným fondem jak pro vlast ní pot řeby, t ak i s možností využit í pro veřejnost. Naprost o
samozřejmá a p řirozená je spolupráce s ost at ními muzei a galeriemi nebo dalšími podobn ě
zam ěřenými organizacemi a inst it ucemi. V čele Úseku muzeum a galerie st ojí M gr. Silvie Vymyslická,
kt erá je sou časn ě st atut árním zást upcem ředit ele p řísp ěvkové organizace a všichni pracovníci t ohoto
úseku, s odbornost í v oblast i muzeologie, archeologie, hist orie, et nografie a d ějin um ění, mají své
pracovišt ě v hlavním sídle muzea. Činnost muzea t edy kontinuáln ě pokračuje v hist oricky nast aveném
t rendu.
Úsek turistické - informa ční st ředisko, kultura a cestovní ruch , zajišťuje nejr ůzn ější kult urní akce, jako
jsou nap říklad koncert y, divadelní p ředst avení, zábavné po řady, sout ěže a jiné již t radi ční kult urní akce
jak pro d ět i, t ak dosp ělé (nap ř. M oravský den, Slavnost i raj čat , Svat ováclavské slavnost i, Břeclavské
Vánoce, at d.). Úsek kult ury mimo jiné organizuje a zabezpečuje spolupráci s partnerskými m ěst y.
Sou část í t ohoto úseku je t aké provoz Turistického informa čního centra a veškerých služeb s t ím
souvisejících, včet n ě propagace m ěst a a regionu. Ke st andardn ě poskyt ovaným službám pat ří t aké
zprost ředkovat elská činnost zahrnující prodej vst upenek na kult urní a sportovní akce po řádané
ost at ními subjekt y. Úsek vede Edit a Rišicová. Pracovníci pro kult uru a TIC mají svá pracovišt ě v
Lichtenšt ejnském dom ě.

Třet ím úsekem v organizační st ruktu ře je Úsek provozní a správní činnosti. Jeho náplní je zabezpečení
administ rativních úkon ů v ekonomické oblast i, v oblast i smluvních vzt ah ů, vzt ah ů ke zřizovat eli a
ext erním subjekt ům i samot ného t echnicko-organizačního provozu inst it uce (nap ř. úklid, BOZP, revize,
správa budov, aut oprovoz apod.) Úsek koordinuje pr ůvodcovské služby ve všech spravovaných
objekt ech ur čených k veřejné prezent aci, t j. v sídle muzea na sídl. Dukelských hrdin ů, synagoze,
Lichtenšt ejnském dom ě, na zámečku Pohansko a na vyhlídkové věži b řeclavského zámku. Úsek vede
Pet ra Černá.
Hlavní činnost í všech úsek ů, kt eré spolu kooperují a vzájemn ě se dopl ňují, se t aké prolíná dopl ňková
činnost , kt erá spo čívá zejména v pronájmu prost or ve spravovaných objekt ech, jak pro kult urní, t ak pro
nejr ůzn ější společenské akce. Synagoga a Pohansko jsou oblíbeným míst em pro svat ební ob řady. Na
TIC p řevažuje zejména velkoobchodní, maloobchodní činnost , zprost ředkování obchodu a služeb nebo
nap ř. p ůj čovna kol. K dopl ňkové činnost i pat ří t aké vydavat elská činnost , polygrafická výroba,
knihařské a kopírovací práce apod.

IV.

OBJEKTY VE SPRÁVĚ

SYNAGOGA

Dalším objekt em sloužícím ke galerijním výst avám a oblíbeným koncert ním vyst oupením komorn ějšího
charakt eru, svat ebním či jiným slavnost ním ob řad ům , je synagoga. Nachází se v centru m ěst a v ulici U
Tržišt ě. Budova z roku 1868 vznikla nákladem židovského st arost y Davida Kuffnera. O dvacet let
pozd ěji jej renovoval významný víde ňský archit ekt M ax Fleischer v novorománském slohu s použit ím
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maurských prvků v int eriéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou st řechou. K
bohoslužebným ú čel ům byla využívána do začát ku okupace, celé p ůlst olet í pak sloužila jako skladovací
prostory. Po celkové náro čné rekonstrukci v let ech 1997–1999 slouží jako st álá expozice, koncert ní sál
a d ějišt ě spole čenských akcí. Synagoga je chrán ěná kulturní památka č. 8.507.

LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM

Budova byla postavena v 80. let ech 19. st olet í jako židovská obecná škola. Dům byl využíván p řevážn ě
jako škola a zvlášt ní škola i v dalších let ech. Od roku 1995 do 2007 zde sídlilo M ěst ské muzeum a
galerie Břeclav. Po díl čí rekonstrukci zde v kv ět nu 2009 vznikl Lichtenšt ejnský d ům. Jeho slavnostní
otev ření prob ěhlo za ú čast i prince Wolfganga z Lichtenšt ejna, kt erý se t ak sou časn ě st al i jeho čest ným
pat ronem. V roce 2011 byl zrekonstruován p ůdní prostor Lichtenšt ejnského domu, kt erý je nyní
využíván jako Galerie v podkroví, p ředevším pro krát kodobé výst avy. V sou časné dob ě je
Lichtenšt ejnský d ům p řirozeným kult urním centrem. Své sídlo zde má Turist ické informační centrum.
Pro návšt ěvníky je k dispozici st álá expozice rodu Licht enštejn ů a miniat ury Lednicko-valt ického areálu.

ZÁM ECKÁ VĚŽ

V roce 2015 byla po náro čné rekonst rukci zp říst upn ěna nejvyšší věž b řeclavského zámku. Původn ě
renesan ční zámek, kt erý do t éto podoby p řest avěl Ladislav Velen ze Žerot ína, v pr ůb ěhu st alet í
procházel čet nými úpravami. Významnou úpravou je romant ická p řest avba z po čát ku 19. st olet í, kdy
byla postavena věž budící dojem zříceniny. Zámek však po druhé svět ové válce čelil n ěkolika ránám,
zejména když v n ěm bylo vybudováno zázemí pro vojáky. Nyní se dlouhodob ě nachází v neut ěšeném
stavu. Zámecká věž byla opravena díky projektu Operačního programu p řeshrani ční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, jehož se Břeclav zú čast nila společn ě se svým
partnerským m ěst em Trnava. Z d ůvodu zkvalit n ění služeb v oblast i cestovního ruchu, označilo muzeum
zámek informačními t abulemi v českém, anglickém a n ěmeckém jazyce. První t abule se nachází u
p říjezdové cesty od nám ěst í a druhá na nádvo ří zámku. Věž je rozšířena o vyhlídkovou plošinu t ak, aby
bylo možné z věže shlédnout Břeclav a její okolí ve všech sm ěrech. Zámecká věž se st ala novou
oblíbenou atrakcí pro míst ní i t urist y a každoro čn ě je hojn ě navšt ěvována.
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ZÁM EČEK POHANSKO

Poblíž obory Soutok v lokalit ě Pohansko se nachází také st ejnojmenný empírový zámeček, kt erý zde
nechali postavit Licht enštejnové v let ech 1810 – 1812 k loveckým ú čel ům. Ur čit ou shodou hist orických
okolností zrovna v míst ech, kde o mnoho st alet í d říve st ával obranný val slovanského hradišt ě. Jedná
se o symet rickou plochost ropou st avbu s p řízemními ot evřenými arkádovými křídly, kt erá má ve
st řední část i jednopatrovou nást avbu. Uvnit ř zámečku se nachází expozice ot evřená v roce 2010, kt erá
je již čt vrtou prezentací výsledků mnoholet ých archeologických výzkum ů prováděných v dané lokalit ě
Úst avem archeologie a muzeologie M asarykovy univerzit y. Expozice byla realizována v díky projektu
„ Přeshrani ční spolupráce p ři t vorb ě nové archeologické expozice“ v rámci Operačního programu
„ Program p řeshrani ční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“ . V lét ě roku 2011
dostal nový kabát i ext eriér zámečku. V červnu roku 2010 p ři p říležit ost i M oravského dne byla p řed
zámečkem slavnost n ě odhalena čt yřmet rová socha moravského knížet e Rost islava, a t o p ředst avit eli
m ěst a a za ú čast i M oravských ryt ířů. Zám eček je hojn ě navšt ěvován nejen míst ními obyvat eli jako
odpo činková zóna, ale hlavn ě t urist y a cyklot urist y jako vst upní brána do obory Soutok. Pravideln ě se
zde konají kult urní akce. Zámeček je využíván i jako oblíbené míst o svat ebních ob řad ů.

Srovnání návšt ěvnosti muzejních objekt ů v letech 2014 – 2017
Objekt

2014

2015

2016

2017

Pod vodárnou

6 160

4 824

1 742

6 857

Synagoga

4 087

5 799

3 463

2 868

Záme ček Pohansko

2 765

2 715

3 377

2 261

Lichtenštejnský dům

1 059

776

621

706

Zámecká věž

-

5 199

4 102

3 809

Celkem

14 071

19 313

13 305

16 501
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V.

Plnění hlavních úkol ů činnosti
1. ÚSEK M UZEUM A GALERIE
a) Sbírkotvorná činnost

V rámci sbírkot vorné činnost i se M M G zam ěřuje zejména regionáln ě a prost řednictvím svých sbírek
dokument uje p ředevším hist orii a vývoj m ěsta a blízkého okolí. Právě svou sbírkot vornou činnost í
napl ňuje svůj hlavní ú čel, pro který bylo zřízeno.
Sbírka M ěst ského muzea a galerie Břeclav je na základ ě zákona č. 122/2000 Sb., o ochran ě sbírek
muzejní povahy a o zm ěn ě n ěkt erých dalších zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpisů (dále jen zákon
č. 122/2000 Sb.), zapsána v Cent rální evidenci sbírek (dále jen CES) M inisterst va kult ury České republiky
pod eviden čním číslem M BC/002-04/101 002.
Zam ěření M M G v rámci sbírkotvorné činnost i, s ohledem na specifika regionu, je zřizovací list inou
soust řed ěno p ředevším na oblast archeologie, historie a etnografie.

Přehled podsbírek a stav inventárních čísel za rok 2017
Podsbírka

Archeologie
Et nografie
Hist orie
Galerie
Text il
Knihy
Plakáty
Kart ografický mat eriál
Periodika
Fot oarchiv
Pohlednice
Příležit ost ný t isk
Plošná hist orie vyjm a
p říležit ost ného tisku

Kurátor podsbírky

M gr. Libor Kal čík
M gr. Jana Štylárková
M gr. Jana Štylárková
M gr. Silvie Vymyslická
M gr. Jana Štylárková
M gr. Pavel Zálešák
M gr. Pavel Zálešák
M gr. Jana Štylárková
M gr. Jana Štylárková
M gr. Pavel Zálešák
M gr. Pavel Zálešák
M gr. Pavel Zálešák
M gr. Jana Štylárková

Akvizice za rok 2017
v inventárních číslech
1537
0
11
5
4
13
1
0
12
94

Stav inventárních
čísel k 31. 12. 2017
A-18295
E-768
H-1759
G-1706
T-1533
K-667
L-345
M -115
N-2484
F-1613

214
24

Po-612
B-169

73

D-1618

b) Výstavně prezentační a edukační činnost
Výstavn ě prezentační činnost M ěst ského muzea a galerie Břeclav, p řísp ěvkové organizace probíhá ve
čt yřech objekt ech:
· muzeum pod vodárnou – volná výstavní plocha 283 m 2
· synagoga – volná výstavní plocha 120 m 2, stálá expozice 102 m 2
· Lichtenšt ejnský dům – volná výstavní plocha (galerie v podkroví) 146 m 2, stálá expozice 226 m 2
· schodišt ě zámecké věže
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Realizované výstavy
Název akce

Datum konání

M ísto

Po čet
návšt ěvníků
307

Frant išek Tichý – grafika, kresba

2. 2. – 26. 3. 2017

Synagoga

Blanka Banasiková – M andaly

9. 2. – 5. 3. 2017

Lichtenšt ejnský d ům

198

Karel Křivánek – Invent ura

16. 2. – 18. 3. 2017

Dukelských hrdin ů

383

Poznávej se

24. 3. – 28. 5. 2017

Dukelských hrdin ů

2.983

Alfons

6. 4. – 28. 5. 2017

Synagoga

265

Lidová zbožnost na Slovácku

11. 4. – 1. 10. 2017

Lichtenšt ejnský d ům

461

Břeclav na řece času

8. 6. – 3. 9. 2017

Synagoga

1.151

Život v krajin ě stalet ých dub ů

17. 6. – 1. 10. 2017

Zámecká věž

3.425

Vládci noci

26. 6. – 17. 9. 2017

Dukelských hrdin ů

1.922

M . M razík M ráz – Abst rakce
obrazy
M užský a ženský princip o čim a
b řeclavských výt varník ů
Břeclav o čim a fot oklubu

14. 9. – 8. 10. 2017

Synagoga

249

26. 9. – 29. 10. 2017

Dukelských hrdin ů

416

19. 10. – 24. 11. 2017

Synagoga

235

St řípky dávných časů

26. 10. 2017 – 25. 2. 2018

Lichtenšt ejnský d ům

108

Objevárium Leonardo

15. 11. 2017 – 21. 1. 2018

Dukelských hrdin ů

915

Patchw ork

28. 11. – 3. 12. 2017

Synagoga

553

Jan Hachran

7. 12. 2017 – 28. 1. 2018

Synagoga

93

CELKEM

13.664

Stálé expozice M M G Břeclav
Název expozice

M ísto

Židovská Břeclav

Synagoga

Hist orie rodu Licht enšt ejn ů

Lichtenšt ejnský d ům

Velkomoravské Pohansko

Pohansko

Celkem

Po čet návšt ěvníků za rok 2017

2.663
572
2.633
5.868
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Edukační programy k výstavám a speciální programy pro záme ček Pohansko
Eduka ční program

Po čet návšt ěvníků za
rok 2017

M ísto realizace

Lichtenšt ejnský d ům
Lichtenšt ejnský d ům
Dukelských hrdin ů

Lidová zbožnost na Slovácku
St řípky dávných časů
Objevárium Leonardo
Celkem

54
95
137
286

Realizované přednášky v roce 2017
Název přednášky

Datum konání

Přednášející

M ísto

Po čet
návšt ěvníků

Pád Velké M oravy

25. 5. 2017

PhDr. M arian M azuch,
Ph.D.

Synagoga

39

Zaniklé vesnice Břeclavska

5. 10. 2017

M gr. Petr Dresler, Ph.D.

Synagoga

58

M gr. M iroslav
Svoboda, Ph.D.

Synagoga

32

PhDr. M arian M azuch,
Ph.D.

Synagoga

35

Prusko-rakouská válka roku
1866 na Břeclavsku
O hrobech a poh řbívání na Velké
M oravě

17. 10. 2017
9. 11. 2017

Celkem

164

Další akce po řádané úsekem muzeum a galerie
Název akce

Dílni čky k výstavě Egypt dar Nilu
Výt varná sout ěž k výstavě Vládci noci
Let ní muzejní dílni čky
Pohádková muzejní noc

Datum konání

M ísto

Po čet
návšt ěvníků

14. 1. 2017

Dukelských hrdin ů

18

13. 3. – 31. 5. 2017

Dukelských hrdin ů

(sout ěžících)
149

Dukelských hrdin ů

34

14. – 16. 8. 2017
9. 11. 2017

Zámecká věž

400
601

Celkem
Vzpomínkové a pietní akty
Název akce

Narození T. G. M asaryka

Datum konání

7. 3. 2017

M ísto

Socha TM G

Po čet
návšt ěvník

ů

80

78. výro čí okupace Československa

15. 3. 2017

Pam ět ní deska žlutá škola

20

Osvobození Břeclavi

13. 4. 2017

M ěst ský park

70

28. říjen – 99. výro čí vzniku
československého stát u

28. 10. 2017

Pam ět ní deska žlutá škola,
prost or p řed kinem

130

Den vále čných vet erán ů 11. 11. 2017

11. 11. 2017

Pam ět ní deska žlutá škola

40

Celkem

340
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c) Odborná činnost
Další odborná činnost pracovníků Úseku muzeum a galerie

Obsah
Předm ět y ze sbírek.

Představení zajímavých p ředm ět ů ze sbírek M M G Břeclav na int ernetových st ránkách
muzea.

Pravidelné p řísp ěvky v m ěsíčníku Radnice na téma akt uálních výstav a
významných osobnost í regionu
Brožura k výstavě Karel Křivánek - Invent ura
Brožura k výstavě M užský a ženský princip ve t vorb ě SBV
Publikace k výstavě Břeclav na řece času
Lidová zbožnost na Slovácku – aut orská výstava
Břeclav na řece času – aut orská výst ava
St řípky dávných časů – aut orská výstava
Spolupráce s Archeologickým a muzeologickým ústavem FF M U v Brn ě a
Archeologickým ústavem AV ČR
Pr ůvodcovst ví na výstavách v muzeu pod vodárnou

Příprava edukačních program ů k výstavám a na individuální akce
Koment ovaná prohlídka výstavy Lidová zbožnost na Slovácku
Koment ovaná prohlídka výstavy St řípky dávných časů
Činnost v odborných komisích Asociace muzeí a galerií

Služby badat el ům – za rok 2017 celkem 37 badat elských dotazů

Pracovník
M gr. Kuhnová
M gr. Kal čík
M gr. Št ylárková
M gr. Kuhnová
M gr. Št ylárková
M gr. Vymyslická
M gr. Kuhnová
M gr. Zálešák
M gr. Kuhnová
M gr. Št ylárková
M gr. Št ylárková
M gr. Kuhnová
M gr. Št ylárková
M gr. Kal čík
M gr. Kal čík
M gr. Kuhnová
M gr. Kal čík
Jan M rázek
Ludmila Svobodová
M gr. Zálešák
M gr. Št ylárková
M gr. Št ylárková
M gr. Št ylárková
M gr. Kal čík
M gr. Kuhnová
M gr. Kal čík
M gr. Št ylárková
M gr. Vymyslická
M gr. Zálešák
M gr. Kuhnová
M gr. Kal čík
M gr. Št ylárková
M gr. Vymyslická
M gr. Zálešák
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Ú čast na školeních, odborných seminá řích
Školení
/ seminá ř/ konference

Dotace JM K 2017
Seminář CES – online
Školení k pravidl ům
p řísp ěvkových organizací
Zákoník práce
Konference Text il v muzeu
Seminář pro muzejní
pracovníky-židovská kult ura
Archeologie a veřejnost
9/2017
Konference Židé a M orava

M ísto/ termín

Po řadatel

Pracovník

M gr. Vymyslická

Brno, 6. 2. 2017

JM K Brno

Brno, 23. 3. 2017

Cit em

M gr. Vymyslická

DYNATECH s.r.o.

M gr. Vymyslická

Břeclav, 25. 4. 2017
Brno, 5. 5. 2017
Brno, 14. - 15. 6. 2017
Brno, 13. 9. 2017

WELLTAX s.r.o.

M gr. Vymyslická

Technické muzeum v Brn ě

M gr. Št ylárková

Židovská obec Brno,
Židovské muzeum

M gr. Št ylárková
M gr. Zálešák

Praha, 1. - 3. 11. 2017

Veřejná archeologie z. s.,
Ústav pro archeologii FF

Krom ěříž, 8. 11. 2017

M uzeum Krom ěřížska

M gr. Kal čík
M gr. Št ylárková

d) ARCHEOLOGIE – VÝZKUM Y A DOHLEDY
V roce 2017 bylo provedeno osm archeologických dohled ů s negat ivním zjišt ěním na katast rech
obcí Břeclav, Ladná, Lanžhot , Pošt orná, Valt ice. Další t ři zat ím negat ivní dohledy na katast rech obcí
Lednice, M oravské Nové Vsi a Valt ic budou pokračovat v roce 2018. Záchranný archeologický
výzkum byl proveden p ři stavební akci v Podivín ě, kde majit el domu p ři kopání vět racích šachet
kolem domu narazil na archeologické nálezy. Bylo zde zkoumáno souvrst ví z raného a vrcholného
st ředověku.

e) KNIHOVNA
Knihovna M M G Břeclav se specializovaným knihovním fondem (regionální d ějiny, židovské d ějiny a
náboženst ví, muzeologická a um ěnovědná lit erat ura) je zapsána v centrální evidenci knihoven
M inisterst va kult ury České republiky pod evid. č. 6150/ 2005. Knihovna je umíst ěná v hlavní budově
muzea DOL, v pracovn ě ekonomky. Knihy jsou umíst ěny na speciálních pojízdných regálech. Knihy
jsou opat řeny eviden čními čísly na h řbet u knihy, na úvodní st ran ě je vepsáno eviden ční číslo a
razít ko organizace, razít ko je dále na st ran ě 17. K 31. 12. 2017 obsahuje fond knihovny 3 624 knih.
Přír ůst ky za rok 2017 činí: 102 knih (nákupy a dary).
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2. ÚSEK TURISTICKÉ-INFORM AČNÍ STŘEDISKO, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Úsek turistické-informační st ředisko, kult ura a cestovní ruch vznikl v souvislost i s p řevodem část i

činnost í m ěst a Břeclavi na p řísp ěvkovou organizaci M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, a t o
činnost i t urist ického informačního centra, činnost i kulturní a část ečné činnost i vn ějších vzt ah ů, od
1. 7. 2015. Na základ ě t ěchto zm ěn byla na 5. zasedání Zast upit elst va m ěst a Břeclavi dne 8. 6. 2015
schválena nová zřizovací list ina p řísp ěvkové organizace M ěst ské muzeum a galerie Břeclav.
Úsek t urist ické-informační st ředisko, kult ura a cestovní ruch sídlí v Lichtenšt ejnském dom ě na ulici
U Tržišt ě 8 v Břeclavi. Lichtenšt ejnský d ům prošel v druhé polovin ě roku 2015 část ečnou
rekonstrukcí vnit řních prostor, vybudovány byly nové kanceláře pro pracovníky kult ury a nové
reprezentat ivní prostory pro Turist ické informační centrum (TIC). Tento úsek se, s p řihlédnutím
k povaze vykonávané agendy, člení na dvě samostat né pracovišt ě, a to na kult urní st ředisko a TIC.

a) KULTURNÍ STŘEDISKO
Kult urní st ředisko, kt eré spadá pod M ěst ské muzeum a galerii, zabezpečuje komplexní služby
kult urn ě-společenského vyžit í pro míst ní obyvat ele i p říchozí t urist y. Snaží se o zajišt ění pest rého a
bohatého kult urního programu pro všechny věkové kat egorie, v nabídce t edy každoro čn ě
disponuje akcemi pro d ět i, dosp ělé, ale t aké pro seniory.
Realizované akce

M ěst ské muzeum a galerie Břeclav a jeho kult urní st ředisko v roce 2017 p řipravilo na 27 akcí
menšího i vět šího rázu. M ezi t y nejvýznamn ější akce pat ří již t radi ční Břeclavské svat ováclavské
slavnost i a Břeclavské Vánoce. Roku 2017 se poprvé s nebývalým ohlasem uskut ečnil t aké
zážit kový program pro nejmenší s názvem Břeclav d ětem a ve spolupráci s Jihomoravským krajem
prob ěhly v Břeclavi na po čát ku září Jihomoravské dožínky.

12

Návšt ěvnost kulturních akcí 2017
Název akce

Datum

Typ akce

Návšt ěvnost

Novoro ční koncert

1. leden 2017

koncert

146

Novoro ční oh ňost roj

1. leden 2017

open air

2.000

15. leden 2017

koncert

71

5. únor 2017

koncert

46

Velká d ět ská diskotéka

12. únor 2017

diskot éka

371

Divadelní ned ěle – Pohádky z košíku

19. únor 2017

divadlo

137

5. b řezen 2017

koncert

36

Reprezenta ční ples m ěst a Břeclavi

10. b řezen 2017

ples

Divadelní ned ěle – Sn ěhová královna

26. b řezen 2017

divadlo

Seriál dechových hudeb – DH Lanžhot čanka
Seriál dechových hudeb – DH Zla ťulka

Seriál dechových hudeb – DH Driet omanka

274
71

Velikono ční inspirace

8. duben 2017

akce

Seriál dechových hudeb – DH Dub ňanka

9. duben 2017

koncert

48

30. duben 2017

koncert

127

Břeclav dět em

6. kv ět en 2017

open air akce

Seriál dechových hudeb – DH St říbr ňanka

7. kv ět en 2017

koncert

Jarní koncert BKO

500

4.000
75

24. – 25. červen 2017

open air akce

5.000

Slavnost i raj čat

12. srpen 2017

open air akce

800

Koncert BKO a UP!

19. srpen 2017

koncert

M oravské dny

Jihomoravské dožínky
Svatováclavský koncert
Břeclavské svat ováclavské slavnosti

2. září 2017

open air akce

28. září 2017

koncert

39
3.000
118

29. září – 1. říjen 2017

open air akce

16.650

Lampionový pr ůvod

17. list opad 2017

open air akce

750

Seriál dechových hudeb – DH Borši čanka

19. list opad 2017

koncert

Advent ní inspirace

25. list opad 2017

akce

Slavnost ní rozsvícení váno čního st romu

1. prosinec 2017

open air akce

1.000

M ikulášská metelice

2. prosinec 2017

open air akce

500

Divadelní ned ěle – Putování za bet lémskou
hv ězdou
Břeclavské Vánoce

17. prosinec 2017

divadlo

112

Celkem

16. – 23. prosinec 2017

open air akce

93
400

4.000
40.364
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§

XVIII. Reprezenta ční ples m ěsta Břeclavi, 10. 3. 2017

V po řadí již osmnáctý ro čník reprezentačního plesu se t radi čn ě konal v prostorách Kult urního domu
Delt a. Pro návšt ěvníky plesu byl p řichyst án bohatý program v podob ě profesionálního p ředt an čení, o
t aneční zábavu v hlavním sále se postarala kapela The Teachers. Ve foyer hráli M elody Gent lemen a
v prvním pat ře, kde probíhala degust ace vybraných vzorků vín, cimbálová muzika Lália z Velkých
Bílovic. Ples nabídl t aké bohatý raut, barmanskou show , disco a v neposlední řad ě t aké bohatou
t ombolu či fot okout ek.

§

Břeclav dětem, 6. 5. 2017

Velký po čet návšt ěvník ů m ěla premiéra akce s názvem Břeclav d ět em. Prost ranst ví areálu pod zám kem
i p řilehlé Cyklosféry pat řilo celé odpoledne t ěm nejmenším , kt eří se mohli zast avit na 15 r ůzných
st anovišt ích. Nechyb ěly ukázky hasi čské a policejní t echniky, d ět i se mohly podívat t aké na popelářský
vůz a mnoho dalšího. Samot ným vrcholem pak bylo p řist ání vrt ulníku p římo na prostranst ví pod
zámkem.

§

Břeclavské svatováclavské slavnosti, 29. 9. – 1. 10. 2017

V roce 2017 prob ěhl již 26. ro čník t ěchto slavnost í, kt eré jsou bezesporu největ ším kult urním lákadlem
pro míst ní obyvat ele i t urist y. Samot ným slavnost em p ředcházel VI. ro čník sympozia Břeclavské
d řevosochání p řed Domem školst ví, jehož t émat em byl t entokrát „ Bet lém“ . V rámci t ohot o sympozia
t vo řili svá díla Josef Fröhlich, M art in Lekavý, Josef Hodonský, Vlast imil Cigáň a Jan Hu ňař.
Po celou dobu slavnost í probíhala v prostorách synagogy výst ava Obrazy malíře M iroslava „ M razíka“
M ráze, v hlavní budově M M G Břeclav M užský a ženský princip ve t vorb ě Sdružení b řeclavských
výt varník ů a v Licht enštejském dom ě bylo možné zhlédnout výst avu Lidová zbožnost na Slovácku.
Ned ělní program již tradi čn ě zpest řil Festival d ět ských folklorních soubor ů.
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Hlavní program slavností byl následující:
Ice Bors Arena:
Pátek 29. 9. 2017

Výstava vín – CM Vojara
Areál pod zámkem:
Stavění máje
Festival mladých kapel:

·
·
·
·

Sobota 30. 9. 2017

Neděle 1. 10. 2017

Irnis
In Vino M usica
JuniorBand
Rozlad ění mladí muži

Areál pod zámkem:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tradi ční jarmark
Lout kové divadélko Radost
M axim Turbulenc
Čt yřlíst ek
The Candies
N. C. O. D.
Sebast ian
E. M . Dancers
Naďa Urbánková a Bokomara
Act iw it y D. C.
M iro Žbirka – hlavní host BSS
Rolling St ones Revival Band Brno

·

Hodový krojovaný pr ůvod od Gymnázia Břeclav

Centrum m ěsta:
Areál pod zámkem:

·
·
·

Zámecké nám ěstí:

·

§

Hodová zábava – DH Lanžhot čanka
Vyst oupení míst ních chas, slováckých krúžků a
folklorních soubor ů
DH St říbr ňanka
Fest ival d ět ských folklorních soubor ů (Břeclavánek,
Charvat čánek, Ko ňárek, Šumavánek, Ondrášek,
Vienok, M ladosť z M ont any

Břeclavské Vánoce 2017, 16. – 23. 12. 2017

Celých 8 dní probíhaly na p ěší zón ě u Gymnázia Břeclav Břeclavské Vánoce 2017, kt eré všem
p říchozím nabídly bohat ý kult urní program. Váno ční jarmark je již nedílnou sou část í t ét o akce
a nově p řibyly t aké váno ční dílni čky pro d ět i a mobilní kavárna. V areálu parku byla
nainst alována nová váno ční výzdoba a byl zde ozdoben váno ční st rom, pod kt erý byl umíst ěn
bet lém z Břeclavského d řevosochání. O víkendových dnech byla v parku p ředvád ěna lidová
řemesla a t aké živá zvířat a.
V rámci Břeclavských Vánoc vznikl t aké nový projekt Váno ční st romeček, do n ěhož se zapojily
míst ní školy a školky.
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Program:
16. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, DNS Dunájek, The Candies , B-TET, Příst av

17. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, Act iwit y D.C., DNS Břeclavánek, DS Charvat čánek, Vět ry z jihu

18. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, ZUŠ Břeclav

19. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, M Š Břetislavova, M Š Slovácká, M Š a ZŠ Kupkova, DFS Ko ňárci,
M Š U Splavu

20. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, ZŠ Slovácká, ZŠ Komenského, M Š Osvobození, ZŠ Jana Noháče

21. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, Jazyková školka Sm olíček, M Š Okružní, M Š Hřbit ovní,
M Š Valt ická

22. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, TK Báre Čavore, Old St ars Břeclav, St arob řeclavjané, Jama

23. 12. 2017

Jarmark, St arost ův svařák, St anley´s Dixie St reet Band, Wráw or, Cimbal HellBand, Jumping
Drums, t ichý oh ňostroj

Spolupráce s partnerskými m ěsty
Trnava, Slovensko
Ve dnech 19. a 20. kv ět na 2017 prob ěhla ve řejná prezent ace sout ěžních vín v rámci
mezinárodní výst avy vín Víno Tirnavia. Jako zást upci našeho m ěst a se t ét o výst avy zú čast nili

§
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Ing. Jaroslav Válka, Ing. Zden ěk Urban a M iroslav Půček. Z řad míst ních vinařů do Trnavy se
svými vzorky jeli Josef M ráz, Vojt ěch Kurial a Josef Jankovič.
Zw entendorf, Rakousko
21. července 2017 prob ěhla návšt ěva míst ní delegace ve složení Ing. Pavel Dominik, Bc.
Svat opluk Pěček, Ing. Jaroslav Válka, M iroslav Půček, Edit a Rišicová a Ing. M arcela Pardovská
v part nerském m ěst ě Zw ent endorf v Rakousku. Projednávaly se projekt y p řípadné možné
spolupráce.

§

Landgraaf, Holandsko
Díky získání grant u na projekt „ St ále spojeni? Evropa ve st ínu nových hranic. Život na
k řižovat ce…“ od EU byla Andrychów ským vedením m ěst a pozvána delegace 6 osob z Břeclavi
na společný výjezd do holandského Landgraafu ve dnech 21. až 26. srpna 2017.
Delegace byla složena ze zást upců m ěst a: Ing. Jaroslav Válka, Ing. Zden ěk Urban, Jaroslav
Švach, M iroslav Půček a M ěst ského muzea a galerie Břeclav – Edit a Rišicová, M gr. Silvie
Vymyslická.

§

Andrychów , Polsko
Ve dnech 27. až 29. kv ět na 2017 se vydal b řeclavský d ětský národopisný soubor Břeclavánek
do polského m ěst a Andrychów , kde se dne 28. kv ět na zú čast nil fest ivalu Bajkolandia. Za
m ěst o Břeclav se spolu s Břeclavánkem set kání zúčast nili míst ost arost ové Ing. Jaroslav Válka a
Ing. Zden ěk Urban.
1. až 4. září 2017 byla pozvána delegace z m ěst a Břeclavi na oslavy výro čí 250 let od založení
Andrychów a s názvem „ Dny Andrychów a“ . Sou část í t ěcht o oslav byla t aké konference
související s projekt em EU „ St ále spojeni? Evropa ve st ínu nových hranic. Život na
k řižovat ce…“ . Prezent ace za naše m ěst o se zhost ily Bc. Alexandra Kašubová a M gr. Eliška
Holešinská Windová. Dalším i členy delegace byli: Ing. Zden ěk Urban, Irena Urbanová, M gr.
Zden ěk Opálka, Ing. Zden ěk M rlák, Drahomíra Kondllová, Simona Helešicová, PhDr. David
M alinkovi č, Frant išek Varga, Ludmila Tet urová, Ladislava Procházková, Pet r Uher, Ing. M arcela
Pardovská. Jako dar k výro čí m ěst a bylo do rukou st arost y Andrychów a, Tomaszovi Źakovi,
p ředáno dílo míst ního um ělce Frant iška Vargy.

§

300 let obce Byšičky
9. září 2017 se v obci Byši čky, 4 km od Lysé nad Labem, konala kult urní akce v ěnovaná
oslavám 300 let od jejího založení. Za m ěst o Břeclav se t ét o akce zú čast nili míst ost arost ové
Ing. Jaroslav Válka a Ing. Zden ěk Urban. O kult urní vyst oupení, nabídku jihomoravského vína,
koláčk ů a propagačního mat eriálu o Břeclavi, se post aral folklorní soubor Old St ars Břeclav.

§

Delegace z Andrychów a v Břeclavi
6. a 7. dubna 2017 navšt ívila m ěst o Břeclav polská delegace ve složení Tomasz Źak, Zbiegniew
Bury a dalších dvou osob. Důvodem byl part nerský projekt zajišt ění sochy na kruhový objezd
v Břeclavi od polského um ělce a naopak.
Ve dnech 19. až 21. kv ět na 2017 navšt ívila m ěst o Břeclav u p říležit ost i Ot evírání
licht enšt ejnských st ezek polská delegace ve složení M arcin Put yra, Wojciech Polak, Anet a
Wnek, Aleksandra Zadora, M ieczyslaw Wand a Edw ard Górski. Pro celou delegaci byl

§
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p řipraven program sest ávající mj. z návšt ěvy X. Výst avy vín Lednicko-valt ického areálu na ATC
Apollo, p řivít ání na slavnost ním zahájení akce s b řeclavským st arost ou, či cyklovýlet u po okolí.
Břeclavské svatováclavské slavnosti 2017
V rámci spolupráce s part nerskými m ěst y Břeclavi byli pozváni zást upci z každého m ěst a na 26.
ro čník Břeclavských svat ováclavských slavnost í. Za m ěst o Andrychów (Polsko) p řijeli M arcin
Put yra, Dorot a Żyw io ł, Agnieszka Gierszew ska, Anet a Wn ęk, Elżbiet a Prus, Anna Klisiew icz,
Grzegorz Kolber. Za m ěst o Lysá nad Labem p řijeli Ing. Karel Ot ava, Jit ka Ot avová, Ing. M iloš
Dvo řák, PaedDr. Dana Papáčková. Ze slovenské Brezové pod Bradlom p řijeli M gr. Eva Ušiaková
– primát orka m ěst a, Janka Št efíková, Hana Valová, Dušan M arko a z Trnavy Ing. Kat e řina
Haršányiová, Ing. Pavol Tomošovi č a M gr. Klára Ondrušová. Rakouský Zw ent endorf zast upovali
Horst Scheed, M at ion Török, M anfred Bichler a Ing. Pet er Hegny.

§

b) TURISTICKÉ INFORM AČNÍ CENTRUM (TIC)
Infocent rum obsloužilo v roce 2017 celkem 17.363 návšt ěvníků. Turist é st ále projevují zájem o
propagační mat eriály a mapy, žádají si informace o t urist ických at rakt ivit ách ve m ěst ě a
regionu, nakupují suvenýry či sb ěrat elské p ředm ět y, míst ní ob čané pak využívají zejména
kancelářských služeb, dobíjení čipových karet na M HD nebo p ředprodeje vst upenek na
vybrané kult urní a společenské akce.
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PO ČET NÁVŠTĚNÍKŮ TIC 2013 – 2017
2013

2014

2015

2016

2017

LEDEN

899

728

718

406

786

ÚNOR

844

633

633

515

779

BŘEZEN

847

905

932

700

758

DUBEN

878

1.010

913

637

674

KV ĚTEN

1.157

1.425

1.280

1.505

1.480

ČERVEN

1.310

1.375

1.333

1.385

1.752

ČERVENEC

2.834

2.765

2.570

3.062

3.254

SRPEN

2.722

3.199

3.535

3.476

3.041

ZÁŘÍ

1.428

1.665

1.962

1.777

1.808

ŘÍJEN

802

937

899

806

890

LISTOPAD

796

680

522

842

709

PROSINEC

799

716

588

824

1.432

CELK EM

15 316

16 038

15 885

15 935

17 363

Nabídka propagačních mat eriál ů se neust ále rozši řuje a akt ualizuje. V letošním roce byla nově vydána

brožura Pohansko a t aké vycházkový okruh Břeclaví v n ěmecké a anglické verzi. K propagaci kult urních

akcí jsou k dispozici nově již 3 nást ěnky a akce jsou pravideln ě vkládány na w eb m ěst a, Facebook a na
informační portál Jižní M orava.

Hojn ě využívanou službou TIC je p ředprodej vst upenek p řes prodejní sít ě TicketSt ream, Ticket Art a
ColosseumTicket .
K plat bám je st ále více využíván plat ební t erminál, návšt ěvníci již t edy mohou v TIC za vět šinu služeb a
sortim ent u (v čet n ě vst upenek z p ředprodejní sít ě Ticket Art, Ticket stream a ColosseumTicket )

pohodln ě zaplat it kart ou. Výjimkou je pouze nabíjení čipových karet BORS a p ředprodej vst upenek na
vybrané míst ní akce – v t ěchto p řípadech je nutná plat ba v hotovosti.
Další vyhledávanou službou, kt erou TIC nabízí, je p ůjčování jízdních kol. V roce 2016 byla po řízena 3

kola značky Aut hor, k dispozici je nyní 13 kol. Dále je možné zap ůj čit si t aké d ět ské kolo, p řív ěsný vozík
Weehoo pro d ět i ve věku 2 – 9 let , t andemové kolo a kolob ěžky. Pro menší návšt ěvníky bude pro
nadcházející sezónu k dispozici nově zakoupená d ět ská sedačka a d ět ské kolo velikost i 20. V let ošním
roce bylo realizováno celkem 263 výp ůj ček, celková tržba činila 69 400 Kč.
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Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Počet půj čení kol

195

259

153

210

263

Tržba

35 005 Kč

81 300 Kč

33 960 Kč

74 250 Kč

69 400 Kč

Novinkou v sortimentu prodejního mat eriálu je kniha Břeclav na řece času, pexeso a kalendář s mot ivy
Břeclavi a Lednicko-valt ického areálu.
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3. ÚSEK PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI
a) Personální oblast
Personální sit uace v organizaci je st abilizovaná. Rozčlen ění zůst ává beze zm ěny, pouze se zm ěnil název
úseku Provozní a správní činnost i (p ůvodn ě Ekonomické a správní činnost i).

§
§
§

M uzeum a galerie
Turistické-informa ční st ředisko, kultura a cestovní ruch
Provozní a správní činnosti

V čele každého úseku st ojí samostat ný vedoucí, kt erý úsek řídí a zodpovídá za jeho činnost . Vedoucí
Úseku muzeum a galerie je sou časn ě stat utárním zást upcem ředit ele, kt erý ho v souladu se zřizovací
list inou jmenuje a odvolává, st ejn ě jako ostatní vedoucí úseku. Hlavní ú čet ní a ekonom a ú čet ní jsou
v p řím ém vztahu pod řízenost i k ředit eli.
Specifikem organizace je sezónnost n ěkt erých činnost í a na t o bezprost ředn ě navazující zejména
pr ůvodcovské služby a služby TIC. Zvýšená pot řeba sezónních pracovník ů je řešena zpravidla
dodavat elskou formou, p řípadn ě dohodou o provedení práce z řad student ů nebo penzist ů.
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b) Organizační schéma

22

4. Hospodaření organizace
Celkové hospoda ření organizace

Rada m ěst a na svém zasedání č. 20, kt eré se konalo dne 26. 6. 2017, navýšila závazný ukazat el
rozpo čt u na provoz p řísp ěvkové organizace a rozpo čt u na invest ice.
Rada m ěst a na sch ůzi č. 70, kt erá se konala dne 20. 9. 2017, navýšila maximální limit mzdových
prost ředků, p ři čemž celková výše rozpo čt u zůst ala zachována.
Rada m ěst a na zasedání č. 22, kt eré se konalo dne 30. 10. 2017, navýšila závazný ukazatel rozpo čt u na
provoz p řísp ěvkové organizace a maximální limit mzdových prost ředků.
Rada m ěst a na své sch ůzi č. 77, kt erá se konala 10. 1. 2018, navýšila závazný ukazat el rozpo čt u na
invest ice, p ři čemž celková výše rozpo čt u zůst ala zachována.
Poslední rozpo čt ovou zm ěnou v daném ú čet ním období bylo navýšení o neinvest i ční pr ůt okovou
dotaci, a t o ve výši dotace poskyt nut é Krajským ú řadem Jihomoravského kraje p ůvodnímu žadateli,
resp. zřizovat eli. Prost ředky byly ur čeny na provoz Turist ického informačního centra v t urist ické
sezón ě, dále na M uzejní noc, Jihomoravské dožínky a Svat ováclavské slavnost i.

a) Hlavní činnost
Přehled rozpočtových zm ěn 2017 zřizovatel
Rozpo čet
(v tis. Kč)

Datum

Provozní

M zdový

p řísp ěvek

limit

Investice

Celkem

Schválený

12. 12. 2016

10 349

5 635

0

15 984

Zm ěna

26. 06. 2017

170

0

600

770

20. 09. 2017

- 219

219

0

0

Zm ěna

30. 10. 2017

0

155

0

155

Zm ěna

10. 01. 2017

- 350

0

350

0

9 950

6 009

950

16 909

Zvýšení mezd dle vyhl.
168/ 2017 Sb.

Upravený
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Přehled rozpočtových zm ěn 2017 – dotace JmK
Rozpo čet

Datum schválení

(v tis. Kč)

Datum připsání

Dotace celkem

na BÚ

(provoz)

Celkem

Provoz TIC

27. 04. 2017

02. 08. 2017

50

50

BSS

27. 04. 2017

02. 08. 2017

368

368

Jihomor. dožínky

22. 06. 2017

12. 09. 2017

500

500

xx

15. 12. 2017

- 50

- 50

27. 04. 2017

26. 09. 2017

56

56

924

924

Jihomor. dožínky
- vráceno
M uzejní noc

Celkem

Konečné závazné ukazatele rozpočtu 2017
Rozpo čet (v tis. Kč)
Celkem

17 833

b) Hospodá řský výsledek za organizaci
Celkem
(v tis. Kč)
Náklady

18 505

Výnosy

18 808

Hospodá řský
výsledek

303

c) Přehled o tvorb ě a čerpání pen ěžních fond ů
TVORBA
Pen ěžní fondy jsou t vo řeny z finan čních prost ředků v souladu s p říslušnými plat nými právními p ředpisy
a v souladu se schvalovacím procesem zřizovat ele, a t o z odpisů:
§ z povinného p říd ělu do FKSP
§ z ú čelových dot ací na invest ice
§ zlepšeného výsledku hospodaření
§ pen ěžních dar ů
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ČERPÁNÍ

Fond odm ěn (v tis. Kč)

Po čáte ční zůstatek k 01. 01. 2017
Převod z hospodá řského výsledku

Čerpání dokrytí mzdového fondu
Kone čný zůstatek k 31. 12. 2016

14,3

161,4
0,0
175,7

Fond kulturních a sociálních pot řeb (v tis. Kč)
Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2017

65, 6

Příděl do FKSP

120,0

Stravenky zam ěstnancům

- 49,6

Penzijní p řipojišt ění

0,0
- 54,0

Dárkové poukazy
Kone čný zůstatek k 31. 12. 2017

82,0

Fond rezervní (v tis. Kč)
Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2017
Převod z HV

97,3

645,5

Peněžní dary

0,0

Kone čný zůstatek k 31. 12. 2017

742,8

Fond investiční (v tis. Kč)
Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2017

964,0

Odpisy

567,0

Navýšení z dotace M ěsta Břeclav

600,0

Navýšení z provozních dotací

350,0

Čerpání
Kone čný zůstatek k 31. 12. 2017

- 1 072
1 409

d) Kontrolní činnost
Vnit řní kontrolní systém v organizaci M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace byl v
roce 2017 t vo řen řídicí kontrolou dle zákona 320/ 2001 Sb. Zákon o finan ční kontrole a vyhláškou
416/ 2004 Sb.

Příkazcem operací byl jmenován, na základ ě pověření, ředit el organizace, kt erý následn ě jmenoval
správce rozpo čt u a hlavní ú čet ní. Finan ční kontrola se řídí organizační sm ěrnicí č. 02/ 2016 Ob ěh
ú čet ních doklad ů a nast avení vnit řního kont rolního syst ému p řísp ěvkové organizace.
Předb ěžná kontrola byla prováděna p řed zaú čt ováním jednotlivých p řípad ů. Jako doklad k t éto
kontrole slouží ú čet ní doklady s podpisy ur čených pracovník ů (likvidační list fakt ury, výpis ú čet ních
položek na dokladu k BÚ apod.).
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Pr ůb ěžná kontrola byla provád ěna ke konci kalendářního m ěsíce, kde byly v ú čet ním deníku
kontrolovány návaznost i jednot livých ú čet ních p řípad ů.
Následná kont rola byla provád ěna v ú čet ním deníku po skon čení ú čet ních p řípad ů.
Vnit řní kontrolní syst ém t vo řily organizační sm ěrnice: nap ř. Organizační řád, Ob ěh ú čet ních doklad ů,
Invent arizační řád apod.
M ěsto Břeclav, Odbor sociálních věcí a školství
V b řeznu prob ěhla veřejnosprávní kontrola ze st rany zřizovat ele. Předm ět em kontroly bylo užit í
finan čních prost ředků, vnit řní kontrolní syst ém, veřejné zakázky, hospodaření s finan čními prost ředky
od zřizovat ele a jejich efekt ivní a ekonomické nakládání. V souvislost i s t ím nast avila organizace vnit řní
kontrolní syst ém, kt erý je t vo řen sm ěrnicemi, p říkazy ředit ele a jinými dokument y. Kontrola prověřila
aut oprovoz a jeho hospodárnost , vedení pokladen, včet n ě dodržování p ředpisů a sm ěrnice pro vedení
pokladen. Kontrola se t ýkala evidence vst upného, hospodaření a nakládání s majet kem, invent arizace,
p řijat ých a vydaných fakt ur, pr ůvodcovské činnost i, dodržování zákoníku práce. Kontrolou prošla i
dopl ňková činnost organizace. O p řijat ých opat řeních a odstran ění nedost at ků zjišt ěných p ři t éto
kontrole byla zřizovat eli podána podrobná zpráva.
W ELLTAX s. r. o.
V první polovin ě roku 2017 byla nezávislým audit orem provedena kontrola ú čet ní závěrky za rok 2016.
Kontrola prověřila vazby po čát ečních st avů ve výkazech ú čet ní závěrky 2016 na konečné st avy ve
výkazech ú čet ní závěrky za rok 2015, logické vazby v ú čet ních výkazech z roku 2016 a úplnost ,
správnost a pr ůkaznost ú čet nictví. Při prověření výkazů ú čet ní záv ěrky byly zjišt ěny nesprávnost i, kt eré
m ěly dopad na sest avení ú čet ních výkazů. Vzhledem k t omu, že se jednalo o nedost at ky zejména v
rozvahových položkách a chyby dohledat elné a opravit elné, byla ú čet ní závěrka pro rok 2016 schválena
a opravy ve stanoveném termínu doloženy.

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihomoravský a Zlínský
Další kontrola prob ěhla v červnu, a t o ze st rany České obchodní inspekce, Inspekt orátu Jihomoravský a
Zlínský dle zákona o ochran ě spot řebit ele dne 6. 6. 2017, a t o na TIC a v synagoze. Kontrolním orgánem
byl proveden kontrolní nákup, následn ě byl p ředložen pr ůkaz. V obou p řípadech nebyly zjišt ěny
nedostat ky.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Dále v roce 2017 prob ěhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Předm ět em
kontroly byla kontrola plat eb pojist ného na veřejné zdravotní pojišt ění a dodržování ost at ních
povinností plát ce pojist ného za období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2017. Kontrolou byl zjišt ěn p řeplat ek penále
ve výši 30 Kč, kt erý byl plát ci vrácen na ú čet . Ost atní kontrolované povinnosti byly bez závad.
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VI.

NÁVŠTĚVNOST INSTITUCE

Údaje o celkovém počtu návšt ěvníků v roce 2017
Garant

Typ akce

Úsek muzeum a galerie

Výst avy a stálé expozice

Počet návšt ěvníků

13.664

Dílni čky, jiné akce

941

Přednášky, edukační programy

450

Návšt ěvnost objekt ů celkem

16.501

Úsek kultury

Živé kult urní akce

40.364

Turistické informační centrum

Služby turist ům

17.363

VII.

PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ

Prohlašuji, že údaje uvedené ve „ Výro ční zprávě“ M ěst ského muzea a galerie Břeclav, p řísp ěvkové
organizace za rok 2017 jsou pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „ Pravidel vzt ah ů m ěst a
k p řísp ěvkovým organizacím“ schválených dne 5. dubna 2017 s ú činnost í od 1. kv ět na 2017.

Břeclav, 14. února 2018

Ing. Pet r Dlouhý
ředit el
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace
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