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Zpráva o hospodaření a činnosti organizace
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380 01 Dačice
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Zpracoval: Mgr. Martin Rychlík, řed. MMaG

1) Hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 31. 12. 2021
Položka

rozpočet 2021

čerpání k 31. 12. 2021

čerpání v %

spotřeba materiálu
propagační materiál
drobný dlouhodobý majetek
Galerijní činnost na výstavní chodbě čp. 27/I
spotřeba vody
spotřeba elektrické energie

70,00
10,00
20,00
30,00
12,00
180,00

122 300,88
0,00
34 552,91
7 754,40
12 420,83
141 862,28

náklady na reprezentaci
náklady na zboží k prodeji
opravy a udržování
cestovné
náklady na kulturní akce
služby pošt

2,00
115,00
12,00
5,00
5,00
2,00

služby telekomunikací
poplatky za internet
nájemné
vzdělávání pracovníků
drobný nehmotný majetek
ostatní služby

11,00
8,00
558,00
10,00
0,00
80,00

0,00
89 849,34
78,1 %
57 564,11 331,3 % / 91,7 %
861,00
17,2 %
1 835,00
36,7 %
2 231,70
111,5 %
8 977,73
81,6 %
8 292,00
103,6 %
558 184,00
100 %
400,00
4%
0,00
75 386,85
94,2 %

174,7 % / 139 %
172,8 % / 52,7%
25,8 %
103,5 %
78,8 %
-

revize, odborné posudky
mzdové náklady
ostatní osobní náklady
soc. a zdravotní pojištění
příspěvky FKSP
pojištění Kooperativa

2,00
1 651,00
25,00
558,00
33,00
5,00

7 172,00
1 523 804,00
24 184,00
510 374,00
30 589,00
4 195,00

358,6 %
92,3 %
96,7 %
91,5 %
92,7 %
83,9 %

ostatní náklady - pojistné …
zákonné soc. náklady - obědy
Běžné náklady

9,00
40,00
3 453,00

8 009,00
35 448,10
3 266 248,13

88,9 %
88,6 %
94,6 %

170,00

90 595,19

53,3 %

3 623,00

3 356 843,32

92,6 %

VÝNOSY CELKEM

485,00

394 516,36

81,3 %

z toho vlastní výnosy

370,00

310 506,36

83,9 %

z toho použití fondů organizace

115,00

35 000,00

30,4 %

0,00

49 010,00

-

3 083,00

3 083 000

100 %

55,00

55 000,00

100%

Mimořádné náklady
NÁKLADY CELKEM

z grantových programů
Příspěvek zřizovatele na hlavní činnost
Příspěvek zřizovatele na mimoř. náklady
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE CELKEM
---------------------------------------------------------------

3 138,00
3 138 000,00
100 %
--------------------- ------------------------------ ----------------------

Náklady na investice – pořízení PD

300,00

300 000,00

100 %

Příspěvek na investice

300,00

300 000,00

100 %

3 438,00

3 438 000,00

100 %

PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE CELKEM
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Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

3 532 516,36
3 356 843,32
175 673,04

Hospodaření Městského muzea a galerie Dačice za rok 2021 skončilo
s výsledkem hospodaření ve výši 175 673,04 Kč.
Výnosy celkem: 3 532 516,36 Kč, náklady celkem: 3 356 843,32 Kč.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:
Navrhuji rozdělit hospodářský výsledek ve výši 175 673,04 Kč následovně:
do fondu odměn přidělit částku ve výši 25 000,00 Kč, do rezervního fondu částku ve výši
10 673,04 Kč, do fondu reprodukce majetku – fondu investic 140 000,00 Kč.1
Dodržení stanovených limitů:
Pro rok 2021 byl stanoven limit celkových mzdových prostředků ve výši 1 676 000,00 Kč,
čerpání mzdového fondu bylo k 31. 12. 2021 ve výši 1 547 988 Kč. Položka byla čerpána s
úsporou.
Limit počtu pracovníků – přepočtený stav byl stanoven na 4,5 a byl v této výši dodržen.

2) Komentář k čerpání položek rozpočtu
I. Náklady:
Spotřeba materiálu – zvýšení o 74,7 %. Vyšší pořizovací náklady na spotřební materiál nákup kancelářských potřeb, čistících prostředků, materiálu na edukační akce a tisk
edukačních listů a odměn pro dětské návštěvníky muzea. Dále dochází k nárůstu cen
odebíraných publikací. V položce je také započten drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Položka obsahuje část financí užitých na pořízení závěsného výstavního systému – 25 000
Kč, která byly proplaceny ze získaného dotačního příspěvku. Reálná hodnota položky by
tedy činila 97 300,88 Kč a došlo by k překročení o 39%. Kryto úsporou v jiných položkách.
Propagační materiál – v roce 2021 nebyl pořizován propagační materiál, čerpání zásob
propagačních letáků vytvořených v roce 2020. Ušetřeno na položce.
Drobný dlouhodobý majetek – nárůst o 64,2 %. Položka obsahuje nákup DHM
(videoprojektor, tiskárna A3), který byl částečně hrazen z dotace MK, která činila 24 010 Kč.
1

V následujících obdobích bude vzhledem k plánovanému projektu navýšit fond investic. V budoucnu by vedení
uvítalo také nákup služebního automobilu k transportu výstav a k dalšímu užití spojeným s provozem muzea,
případně k financování nových akumulačních kamen s nižší spotřebou elektrické energie, dále možnost užití
v souvislosti s plánovaným projektem, v několikaletém horizontu je záměr renovace expozice 1. kostky cukru –
prostředky z fondu mohou být poté také užity na zpracování projektové dokumentace.
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Reálná výše sledované položky činí tedy 10 542,91 Kč, položka je v reálných hodnotách
čerpána se úsporou, tj. 52,7 %.
Galerijní činnost na výstavní chodbě čp. 27/I – čerpáno s úsporou oproti plánu. Pořízeny
nové rámy, háčky a lanka, pokladnička na akce, dovybavení picím sklem na vernisáže.
Spotřeba vody – mírný nárůst 3,5 %. Spotřebu účtuje Státní zámek Dačice dle smlouvy
o nájmu, v poslední době ustáleno na této hranici. Kryto úsporou v jiných položkách.
Elektrická energie – čerpáno s úsporou oproti plánu. Vzhledem k ukončení podnikání
distributora elektrické energie (Bohemia energy) se instituce ocitla v režimu DPI (dodavatel
poslední instance), od prosince 2021 přešla instituce k dodavateli E.ON za již v dané chvíli
aktuální ceny. Jelikož došlo vzhledem k režimu DPI a uzavření smlouvy s novým
dodavatelem k razantnímu nárůstu cen energií (užíváno také jako zdroj tepla) – globální
celoevropská energetická krize, bylo zapotřebí nutných okamžitých opatření (vytápěny pouze
kanceláře, v depozitářích pouze temperováno). Díky včasně stanoveným opatřením došlo
k úsporám desítek tisíc korun měsíčně. 2
Náklady na reprezentaci – čerpáno s úsporou oproti plánu.
Náklady na zboží k prodeji – čerpáno s úsporou oproti plánu. Z důvodu uzavření muzea
v jarních měsících, bylo nakupováno pouze pro sezónní prodej. V roce 2022 předpokládáme
vzhledem k vývoji globální ekonomické situace výrazný nárůst cen za zboží pro následný
prodej.
Opravy a udržování – překročeno o 231,3 %. Tato hodnota ovšem nevykazuje skutečný
stav. Účetně jsou zde započítány náklady na restaurování sbírkových předmětů ve výši 35 000
Kč. Finanční prostředky na restaurování ovšem nepochází z rozpočtu Města Dačice, ale
z dobrovolného vstupného do kaple v nájmu MMaG Dačice. Tyto finanční prostředky se
ukládají na – jiné běžné účty (245). V roce 2021 došlo k restaurování dvou zbraní, jejichž
stav bylo nutné zachránit restaurátorským a konzervátorským zásahem. Dále je zde (po
konzultaci s kontrolním orgánem útvaru tajemníka) započítáno také pořízení a instalace
nových rolet ve výši 11 556,71 Kč, které nahradily stávající rozbité žaluzie. S touto akcí bylo
v rozpočtu počítáno jako s mimořádnými náklady. Reálná výše položky by tedy činila
11 007,40 Kč; to znamená, že položka je v reálných hodnotách čerpána s mírnou úsporou, a
to na 91,7 %. Doposud byly zajišťovány jen běžné opravy svítidel v expozicích a došlo
k výměně žaluzií v kanceláři. Náklady naběhly s opravou zářivek ve výstavních prostorách.
Nečekaným výdajem byla nutná výměna bojleru na toaletách.
Cestovné – Využito pouze na cestování vedení na 13. Sněm AMG v Brně a na dopravu skrze
edukační programy. Převoz letní výstavy byl zařízen skrze SDH Dačice služební dodávkou
v majetku Města Dačice. Náklady na pohonné hmoty byly po konzultaci zaúčtovány na účet
518120. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o edukační programy v roce 2022 předpokládáme
nárůst v daném roce nárůst plnění.
Náklady na kulturní akce – čerpáno s úsporou oproti plánu.
2

V zimních měsících (2020/2021), kdy dochází k vytápění kanceláří, depozitářů a výstavních prostor byla cena
elektřiny za měsíc v průměru 25 000/měsíčně. V případě vytápění veškerých běžně vytápěných prostor by se
cena elektřiny za měsíc pohybovala v rozmezí 40 000 – 50 000 Kč. V případě režimu DPI by cena dosahovala
odhadem až 75 000 Kč / měsíčně.
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Služby pošt – mírný nárůst o 11,5 %. Nárůst zapříčiněn vyhotovením elektronického
podpisu. Kryto úsporou v jiných položkách.
Služby telekomunikací – čerpáno v úsporou oproti plánu.
Poplatky za internet – mírný nárůst 3,6 %. Kryto úsporou v jiných položkách.
Nájem – v souladu s plánem. Za nájemné je zaplaceno podle plánu ve 4 čtvrtletních splátkách
558 184,- Kč.
Ostatní služby – čerpáno s úsporou oproti plánu.
Revize odborné posudky – překročeno o 258,6 %. V roce 2021 došlo k revizi hasících
přístrojů, kdy položku navýšily náklady na tlakovou zkoušku a manipulaci. V zimních
měsících došlo k navýšení o revizi elektrických spotřebičů. Tato položka byla značně
podhodnocena. Revize hasících přístrojů probíhá každý rok, následná revize elektrických
spotřebičů proběhne v roce 2023. Kryto úsporou v jiných položkách.
Mzdové náklady – čerpány s úsporou oproti plánu. V zimních měsících vedení udělilo
členům organizace mimořádné odměny za celoroční práci, vzorné plnění svěřených úkolů,
kreativitu, obětavost, přípravu nových projektů aj. Úspora zapříčiněna dlouhodobou absencí
pracovnice – nemocenská (říjen – prosinec).
Sociální a zdravotní pojištění – čerpáno s úsporou oproti plánu. Úspora zapříčiněna
dlouhodobou absencí pracovnice (viz výše).
Příspěvek FKSP – plněno s mírnou úsporou oproti plánu. Položka nebyla zcela naplněna
vzhledem k dlouhodobé absenci pracovnice (viz výše). Příděl do FKSP je tvořen 2,0 % ze
mzdových prostředků zaměstnanců organizace. V měsíci prosinci se pořizuje zaměstnancům
dar – např. poukázka do lékárny.
Pojištění Kooperativa- čerpáno s mírnou úsporou oproti plánu.
Pojištění majetku a ostatní výdaje – čerpáno s mírnou úsporou oproti plánu.
Náklady na obědy – v roce 2021 přešla instituce ke stravenkovému paušálu. Položka je
čerpána s úsporou.
Mimořádné náklady – čerpány s výraznou úsporou oproti plánu. Veškeré mimořádné akce
plánované pro rok 2021 byly úspěšně realizovány. V rámci mimořádných nákladů byl pořízen
fotoaparát + příslušenství (rozúčtováno v jiných položkách), depozitární skříň na skladování
grafik, pokladní systém včetně možnosti bezdotykových plateb (výdaje spojené s uvedením
do provozu rozúčtovány v jiných položkách), hrazena spoluúčast na grantech JčK a MK ČR,
Nákup rolet (levnější, estetičtější a praktičtější alternativa k žaluziím), u kterého došlo k velké
úspoře finančních prostředků, byl po konzultaci zaúčtován do položky opravy a udržování.
K úspoře finančních prostředků došlo také při pořízení výstavního mobiliáře pro sochy.
Přehled majetku pořízeného v roce 2021: v roce 2021 došlo k modernizaci počítačové sítě a
sítě wifi – za tímto účelem došlo k modernizaci zastaralého vybavení (pořízeny nové switche,
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router, UAP zařízení. Rozvod sítě souvisel s potřebou zavedení internetového připojení do
prostoru pokladny a přilehlých výstavních prostor. Dále byl pořízen fotoaparát
s příslušenstvím, skříň na ukládání grafik, pokladna KASA FIK s možností bezdotykových
plateb (z mimořádného příspěvku), závěsný výstavní systém s osvětlením, barevná
multifunkce A3, dataprojektor s možností bezdrátové komunikace (částečně financováno
z dotačních titulů), nové projekční plátno, laminovací přístroj, řezačka, podstavce pro sochy,
mobilní telefon a další drobný dlouhodobý majetek.
II. Výnosy:
Celkové výnosy organizace jsou ve výši:

3 532 516,36 Kč

- z toho vlastní výnosy ze služeb a prodeje:
- z toho požití fondů organizace
:
- z grantových programů
:

310 506,36 Kč
35 000,00 Kč
49 010,00 Kč

Použití fondů organizace – fondy organizace čerpány s výraznou úsporou. Původním
záměrem využití fondů organizace bylo účtovat čerpání z rezervního fondu na dofinancování
spoluúčasti na grantech, na financování výměny žaluzií/rolet a výrobu výstavních podstavců
v celkové částce 56 980,10 Kč. Ke konci účetního období bylo zjištěno vzhledem k výsledku
hospodaření organizace, že není z rezervního fondu potřeba ony finanční prostředky čerpat.
Z fondů organizace byl tedy užit pouze rezervní fond – restaurování, a to ve výši 35 000 Kč
(restaurování 2 sbírkových zbraní – viz položka opravy a udržování). Fondy organizace byly
tedy čerpány s výraznou úsporou.
Grantové programy – zisk 25 000 Kč z dotačního programu JčK Podpora muzeí a galerií
2021. Finanční prostředky byly užity na částečné financování moderního variabilního
výstavního závěsného systému s osvětlením pro výstavní chodbu MMaG Dačice. MMaG
Dačice uspělo v Programu udržitelnost pro muzea II a získalo částku 24 010 Kč. Získané
finanční prostředky byly užity k částečnému financování nového dataprojektoru a tiskárny A3
(viz komentář k položce drobný dlouhodobý majetek. Celkem bylo v roce z dotačních
programů získáno 49 010,00 Kč.
Provozní příspěvek - čerpání v souladu s plánem.
Příspěvek na investice – čerpání v souladu s plánem. Na základě schválené Střednědobé
koncepce rozvoje a řízení MMaG Dačice na období let 2020 – 2025, s výhledem do roku
2030 bylo vedením organizace zažádáno o finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč na pořízení
projektové dokumentace pro plánovanou modernizaci a kompletní přestavbu muzejních a
galerijních expozic ve druhém patře muzea a výstavních prostor. Rada Města Dačice svým
usnesením 1642/87/RM/2021/Veřejný s poskytnutím příspěvku souhlasila.
Na základě konzultací a usnesení Rady Města Dačice 1852/98/RM/2021/Veřejný ze dne 15.
12. 2021 byl tento příspěvek změněn z příspěvku na provoz na příspěvek na investice.
Projektová dokumentace byla zpracována a dodána ve stanoveném termínu.
III. Přehled o stavu jednotlivých fondů organizace:
Stav
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond ze zlepšeného hosp. výsledku

k 1. 1. 2021
12 316,00
56 125,46
288 375,45
6

k 31. 12. 2021
97 316,00
53 500,56
310 521,79

Fond rezervní z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku

124 733,13
38 645,00

98 603,13
38 645,00

3) Z činnosti Městského muzea a galerie Dačice do 31. prosince 2021
I. Návštěvnost:
K 31. prosinci 2021 navštívilo muzeum 5 898 návštěvníků, tj. o 1 561 návštěvníků
méně než v předchozím roce. Na vině nižší návštěvnosti, kterou zaznamenávají veškerá
muzea a galerie, je bezpochyby uzavření muzeí v jarním období. Z důvodu nařízení vlády ČR
v souvislosti s opatřeními pro zamezení šíření pandemie (Covid – 19) bylo muzeum od 1. 1. –
9. 5. 2021 veřejnosti nepřístupné. Do oficiálního počtu návštěvníků nejsou započítáni
návštěvníci venkovních akcí, vernisáží a přednášek – jejich počet je stanoven odhadem na 400
návštěvníků.
V souvislosti s tímto opatřením došlo k reorganizaci výstavního plánu a k přesunu či
zrušení několika kulturních akcí. Lidé byli rovněž v následujících měsících obezřetní a propad
návštěvnosti se odrazil také i po znovuotevření instituce (květen, červen). O značný počet
návštěvníků muzeum přišlo z důvodu neuskutečnění Velikonočního jarmarku (duben),
přednášek (odloženy na podzimní měsíce), edukačních programů pro MŠ a ZŠ v regionu
a vernisáží zrušených výstav. Jako kompenzaci za neuskutečněné akce uspořádalo MMaG
video přednášky, hraný film a muzejní iniciativu, při které dostalo muzeum svou práci mezi
lidi.
Dále
z důvodu
epidemické
situace
došlo
k odhlášení
celkem
několika plánovaných zájezdů návštěvníků z ČR, sousedního Rakouska a Slovenska, kteří
odložili uskutečnění zájezdu na neurčito (původně měli přijet na podzim 2020, dále přesunuto
na podzim 2021 a následně na rok 2022). Lze tedy říci, že rozjezd sezony byl zpomalen
těmito objektivními důvody. Přes veškerá omezení a zákazy s jejich následnou dohrou na
strach lidí navštěvovat místa s vyšší koncentrací osob lze hodnotit návštěvnost kladně.
Během letních měsíců byla v červenci návštěvnost 1 901 osob a v měsíci srpnu
1 991 osob. Oproti roku 2020 je zaznamenám pokles, nicméně nutno konstatovat, že rok 2020
byl z hlediska návštěvnosti abnormálně úspěšný, což potvrzují i ostatní instituce v JčK. Tento
rok již mohli návštěvníci do zahraničních destinací, což se promítnulo také na návštěvnosti
regionálních muzeí. V porovnání s rokem 2019, který lze brát jako běžný rok, je evidován
pouze mírný pokles v návštěvnosti (7/2019 – 2030; 8/2019 – 2165). Nutno podotknout, že
tato čísla jsou zkreslená počtem návštěvníků s volným vstupem (zvýhodnění, průkazky,
návštěvníci kaple či pouze nakupující v pokladně), kdy tito návštěvníci byli evidováni
pouhým odhadem. Od roku 2020 je vedena přesná denní evidence lidí s volným vstupem, což
dělá také nižší počty této sledované skupiny. Nově se do evidence volných vstupů počítá
pouze návštěvník, který vstoupí do prostor pokladny, nikoli i pouze prohlídka kaple, která je
bezplatná. Z hlediska finanční stránky si muzeum v porovnání se sezonou 2019 na prodeji
vstupného polepšilo o 17%.
V poslední třetině roku 2021 zaznamenáváme postupný pokles návštěvnosti vzhledem
k dané epidemické situaci.
Muzeum získalo do své správy Galerijní chodbu na Starém zámku, která slouží pro
presentaci výtvarného umění.
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Tyto reprezentativní výstavní prostory jsou volně přístupné bez vstupného. V uvedených
prostorách není návštěvnost zaznamenávána.
Po několikaleté odmlce byly opět v roce 2021 obnoveny komentované prohlídky
města, které jsou orientované na hromadné skupiny bez věkového omezení. Komentované
prohlídky města je potřeba předem rezervovat. Časová délka okruhu – 90 – 120 minut. Trasa:
MMaG + zámek  budova okresního úřadu  starý hřbitov  tvrz  lesnická škola,
Klangova továrna  starý zámek  Palackého náměstí  klášter s kostelem sv. Antonína
Paduánského (po domluvě)  Letecké muzeum Viléma Götha (po domluvě)  farní kostel
sv. Vavřince (s možností ukázky hry na varhany) + věž (po domluvě)  pomník kostky
cukru.
II. Výstavy a další akce, které proběhly:
II. a: Výstavní prostory MMaG Dačice
 23. 5. – 13. 6. 2021
Práce žáků výtvarných oborů ZUŠ Dačice z období distanční výuky.
 18. 6. – 29. 8. 2021
Koloniál u pana Bajzy
 5. 9. – 10. 10. 2021
Dvoutakt: Jan Vičar – grafiky, Jaromír Švaříček – sochy.
 17. 10. – 21. 11. 2021
Sní zvířata o lidských ovečkách? Lukáš a Jaromír Gargulákovi – sochy.
 28. 11. – 23. 12. 2021
Vánoční výstava – tvorba Vojtěcha Kubašty.
II. b: Výstavní chodba
 2. - 26. 2. 2021
Česko v Arktidě / Arktida v Česku + 3913 Tasiilaq.
 3. – 6. 6. 2021
Paže tuž, Vlasti služ! 150 let Sokola v Dačicích.
 8. 6. – 10. 10. 2021
Kouzelné noci. Fotografie Vojtěcha Lojky.
 12. 10. – 4. 12. 2021
První lesnická škola na Moravě – Vincenc Hlava a 200 let od založení lesnické
školy v Dačicích.
 5. 12. – 23. 12. 2021
Česko v Arktidě / Arktida v Česku + 3913 Tasiilaq.
II. c: Galerijní chodba na Starém zámku / možnost návštěvy i během uzavření muzeí
 14. 2. – 9. 4. 2021
Fotografie Jany Navaříkové – výběr z cyklů „Radost (z) dětí, Kamenná kolonie a
Z ostravského absintového klubu les“. + videozáznam z vernisáže (Youtube)
 27. 4. – 25. 6. 2021
Příroda České Kanady – fotografie Petra Hila.
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 2. 7. – 1. 10. 2021
Transmutace. Pavel Bezděčka – fotografie, Pavel Toman – sochy.
 10. 10. – 23. 12.
Mezi psem a růží. Výstava obrazů a kreseb Evy Macholánové.
II. d: Online výstavy a akce
 2. – 24. 22. 2021
Předjaří – výstava děl žáků ZŠ Komenského, ZŠ Boženy Němcové a DDM Dačice
(+ videopozvánka)
 březen - duben
Paže tuž, Vlasti služ! 150 let Sokola v Dačicích.
 duben – květen
Krása psacích strojů. Psací stroje ve sbírkách MMaG Dačice.
 květen - červenec
Dačické pověsti – 13 dílné podcastové vysílání, vycházelo každou středu. YouTube.
 18. 5. 2021
Mezinárodní den muzeí – akce: Pojďme si zahrát – virtuální koncert v MMaG
Dačice. YouTube.
 Od 5. 12. 2021
Virtuální vánoční jarmark – vytvoření online platformy s prodejci, vánočním
koncertem a dílničkami pro děti; https://virtualnijarmark.webnode.cz/
II. e: Muzejní čtvrtky
 Muzejní čtvrtek 15. dubna. Přednáška Mgr. Tomáše Pancíře: Zajatecké tábory
v České Kanadě. Virtuální přednáška MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek 27. května. Fotografie Petra Hila: Příroda České Kanady. Virtuální
přednáška MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek v sobotu 28. srpna. prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.: Staroměstská
exekuce 1621 – souvislosti, realita, mýtus. Přednáškový sál MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek 16. září. Jan Vičar: Tvorba Jana Vičara. Přednáškový sál MMaG
Dačice.
 Muzejní čtvrtek 14. října. Ing. Kamil Kupec: Historie a současnost v lesnictví na
Dačicku. Přednáškový sál MMaG Dačice.
II. f: Odborné vědecké konference
 5. 12. 2021 Minikonference o expedičních cestách českých vědců do arktického
prostředí při příležitosti znovuobnovení výstavy Arktida v Česku / Česko v Arktidě +
3913 Tasiilaq. Přednáší: vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích prof. Ing. Josef Elster, CSc., bývalý velvyslanec v Dánsku a
znalec arktických kultur PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka z MZV – pro nemoc omluven,
velvyslanec Norského království v ČR Robert Kvile. Přednáškový sál MMaG Dačice.
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II. g: Kulturní akce
 květen – červen
Muzejní iniciativa: dobrý den, mohlo by jít muzeum ven? Venkovní výstavy na
vývěsních tabulích města Dačice.
 18. 5. 2021
Mezinárodní den muzeí 2021 – virtuální koncert
 28. 8. 2021
Dačická muzejní noc 2021 – přednáška + divadelní představení
 29. 8. 2021
Za dobrodružstvím s Péťou Bajzou – zábavné odpoledne pro děti
 11. – 12. 9. 2021
Dny evropského kulturního dědictví. Volný vstup do muzea.
 9. – 10. 10. 2021
Dny otevřených ateliérů. Volný vstup do muzea.
 28. 11. 2021
Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu – řešeno vzhledem k pandemické
situaci jako v roce 2020
III. Akce zrušené z důvodu uzavření muzea a následné reorganizaci výstavního plánu:
 2. 2. - 24. 2. 2021
Deníky. Eva Turnová + Martin Frind (přesunuto na rok 2022)
 28. 3. 2021
XV. Velikonoční jarmark
 Duben:
Edukační programy pro MŠ a ZŠ k Velikonočním svátkům
 11. 4. – 16. 5. 2021
Josef Duspiva – obrazy poetické (přesunuto na rok 2022)
 18. 4. – 25. 6. 2021
FOR ART. Obrazy výtvarné skupiny FOR ART.
 Kouzelný svět loutek (přesunuto na 2022)
 Muzejní čtvrtek. 25. listopadu. Mgr. Alexandra Zvonařová: Vánoce a betlémy.
(přesunuto na adventní období 2022)
 12. 12. 2021
Vánoční jarmark
IV. Aktivita instituce v průběhu uzavření muzea (březen – květen)
MMaG v době nuceného uzavření posílilo komunikaci s potenciálními návštěvníky skrze
webové stránky a FB stránky a kanál YouTube. V průběhu uzavření muzea byly vydávány
téměř každý den edukační listy a návody na domácí dílničky pro děti a rodiče.
Muzeum presentovalo své výstavy prostřednictvím webových stránek, FB stránek a platformy
YouTube. Jedná se o 3 online výstavy, podcastové vysílání Dačických pověstí – celkem 13.
dílů, virtuální vernisáž (krátký film) – 2 x, Muzejní čtvrtek virtuálně – 2x, Pojďme si zahrát –
virtuální koncert v MMaG (krátký film). Muzejní iniciativa, která dostala výstavy MMaG do
celého města prostřednictvím vývěsních tabulí.
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Muzeum bylo v období uzavření velmi činné a šlo za příklad ostatním organizacím nejen
v našem regionu.
Průběžně s online aktivitami docházelo k řešení interních záležitostí – reorganizace
depozitárních prostor, práce na reorganizaci výstavního plánu, reorganizace odborné muzejní
knihovny, práce na sbírkovém fondu, práce na dotačních projektech.
V. Tisk, propagace instituce a jiné
MMaG Dačice pravidelně přispívá do Dačického zpravodaje a jiných regionálních tiskovin
(Jarmark, Ozvěny aj.). Publikován je plán akcí na následující měsíc. Pravidelná rubrika
„Exponát měsíce, Muzejní abeceda“ a další články:
RYCHLÍK, M.: Exponát měsíce ledna – Věčný kalendář. Dačický zpravodaj 2021, č. 1, s. 12.
RYCHLÍK, M.: Muzeum a rok 2021 – co vás čeká a snad nemine. Dačický zpravodaj 2021, č.
2, s. 15.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 1. Dačický zpravodaj 2021, č. 3, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 2. Dačický zpravodaj 2021, č. 4, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 3. Dačický zpravodaj 2021, č. 5, s. 12.
RYCHLÍK, M.: Muzeum ve virtuálním světě. Dačický zpravodaj 2021, č. 5, s. 14.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 4. Dačický zpravodaj 2021, č. 6, s. 10.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 5. Dačický zpravodaj 2021, č. 7, s. 14.
RYCHLÍK, M.: Pořád se něco děje... Dačický zpravodaj 2021, č. 8, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 6. Dačický zpravodaj 2021, č. 8, s. 11.
RYCHLÍK, M.: Muzejní abeceda 7. Dačický zpravodaj 2021, č. 9, s. 11.
RYCHLÍK, M.: Zápis o první válce aneb vojenská anabáze Jakuba Plachého – I. část.
Dačický zpravodaj 2021, č. 11, s. 14.
RYCHLÍK, M.: Zápis o první válce aneb vojenská anabáze Jakuba Plachého – I. část.
Dačický zpravodaj 2021, č. 11, s. 14.
RYCHLÍK, M.: Zápis o první válce aneb vojenská anabáze Jakuba Plachého – II. část.
Dačický zpravodaj 2021, č. 12, s. 10.
Odborné publikační počiny zaměstnanců MMaG Dačice v roce 2021:
CHVOJKA, O. – HLÁSEK, D. – FRÖHLICH, J. – JOHN, J. – KRÁL, V. – KRIŠTUF, P. –
MENŠÍK, P. – MICHÁLEK, J. – PTÁK, M. – RYCHLÍK, M. – ŠÁLKOVÁ, T.: Ojedinělé
nálezy kovových předmětů z doby bronzové dokumentované v jižních Čechách v letech 2017
– 2020. V tisku.
RYCHLÍK, M. – HOJKOVÁ, M.: Kostka cukru. In: Dny otevřených ateliérů 2021 – katalog
(edd. Lexová, P. - Zárybnická, M.), České Budějovice 2021, s. 7.
RYCHLÍK, M. V tisku: Vybrané pravěké nálezy z Dačicka ve sbírkách Městského
muzea a galerie Dačice. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 33.
RYCHLÍK, M. – LEBR, M. V tisku: Osobnost Matěje Mikšíčka v odrazu roku 1848.
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 33.
2. vydání Dačického vlastivědného sborníku I.
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VI. Přednášky, edukace, badatelská a konzultační činnost:
Komentované prohlídky expozic MMaG Dačice – pro jednotlivé zájezdy (specifická úprava
výkladu dle věkových skupin – MŠ, ZŠ, SŠ, dospělí návštěvníci, senioři).
Přednáška + edukační program Mgr. M. Rychlíka 5. 8. 2021 pro Svaz skautů a skautek České
republiky, z.s. – 71. Oddíl skautů „Modrá kotva“ Žirovnice: Úvod do archeologie.
Přednáška + edukační program Mgr. M. Rychlíka 16. 8. 2021 pro Farní charitu Jindřichův
Hradec: Úvod do archeologie.
Edukační program – komentované prohlídky města – běžně nabízeno turistickým zájezdům,
pro dětské skupiny upravená verze
Edukační program – Archeologem na zkoušku (pod vedením externí spolupracovnice Mgr.
Zdeňky Kolářové
Edukační akce pro MŠ a ZŠ (pod vedením muzejní edukátorky Markéty Rychlíkové –
standartní výběr i na míru a dle zvláštních požadavků objednavatele)
 Edukační listy a online aktivity během lockdownu
 Za dobrodružstvím s Péťou Bajzou – zábavné odpoledne plné her a úkolů
 Účast na minikonferenci – seznámení zástupců MŠ a ZŠ s edukačními programy
MMaG Dačice
 Na skok mezi lidové tradice – seznámení účastníků od 5 – 12 let se svátky a tradicemi
v průběhu celého roku
 Realizace únikové hry „Unikni (z) cukru pro 2. stupeň ZŠ Staré Hobzí – Historie
cukrovarnictví na Dačicku
 Realizace únikové hry pro VO ZUŠ Dačice – Historie cukrovarnictví na Dačicku
 Letem světem do 19. Století – Farní charita JH
 Máme rádi ovečky –MŠ Písečné nad Dyjí
 Beseda pro ZŠ Staré Hobzí – advent a Vánoční svátky + komentovaná prohlídka
vánoční výstavy
Zaměstnanci muzea také spolupracují s TV Datel a pravidelně přispívají aktualitami z muzea
(cca 1-2 příspěvky za 14 dní). Zaměstnanci jsou také několikrát v roce hosty rozhlasového
vysílání Českého rozhlasu – radiožurnál, kde zvou na akce muzea či je s nimi veden rozhovor
o probíhajících výstavách. Ředitel instituce byl 20. 1. 2021 hostem odborné relace španělské
sekce ČRo, vysílání ve španělském a anglickém jazyce.
V posledním čtvrtletí proběhne tisk vizitek a propagace v muzejním časopise TIM.
V průběhu roku ředitel instituce vyřizuje žádosti a dotazy badatelů (k 31. 12. 2021 - 53
vyřízených žádostí), rovněž poskytuje konzultace k seminárním či absolventským pracím
z oboru jemu příslušném či pracím s obecným zaměřením na oblast historie, archeologie,
muzeologie, památkové péče, místopisu (ca 10 prací) – úspěšnost studentů u závěrečné
obhajoby prací 100%, zároveň navrhuje témata absolventských prací specializující se na
oblastní problematiku.
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VII. Opravy, údržba a inovace
Došlo k reorganizaci depozitárních prostor (D4) a skladových prostor v I. patře.
Vybudování fotoateliéru pro dokumentaci sbírkových předmětů.
Postupně byla dovybavována PC síť.
Zavedení internetového připojení do pokladny v I. patře MMaG. Zrychlení internetového
připojení v kancelářích.
Zavedení pokladního systému a možnost bezhotovostních plateb.
Renovace výstavní chodby MMaG Dačice – nově vymalováno, instalace moderního
závěsného systému s osvětlením.
Probíhaly běžné opravy – opravy dveří, zámků, svítidel v expozici a elektroinstalace.
Pořízení nového výstavního mobiliáře pro presentaci soch.
Pořízení skříně pro ukládání grafik ze sbírek MMaG Dačice.
Pořízení kvalitního fotoaparátu.
Pořízení moderního dataprojektoru.
Zhotovení projektové dokumentace k vybudování expozic v II. patře a renovaci výstavních
prostor MMaG Dačice.
VIII. Vybudování nových expozic ve II. patře MMaG a renovace výstavních prostor
V souladu s koncepcí rozvoje MMaG Dačice v letech 2020 – 2025 byl představen záměr
reorganizace a vybudování nových expozic ve 2. patře MMaG, které nahradí expozice
stávající, které jsou z roku 1996 a v současné době již neodpovídají potřebám moderního
výstavnictví a presentaci exponátů. Expozice rovněž postrádali edukační a interaktivní prvky,
které by zaujaly mladší návštěvníky. Vedení muzea sepsalo libreto nových expozic včetně
prostorového rozvržení a seznamu exponátů, které bylo odborně konzultováno. Se záměrem
bylo seznámeno vedení města a odboru kultury, se kterými proběhlo několik schůzek
v uvažovaných prostorách. V následné fázi došlo ke zpracování projektové dokumentace,
k jejímuž vypracování byla vybrána firma M PLUS spol. s.r.o. za cenu 300 000 Kč včetně
DPH. V průběhu přípravy PD došlo k několika pracovním schůzkám na úrovni ředitel
MMAG – zhotovitel – vedení města.
K 28. 12. 2021 byla do MMaG Dačice doručena hotová PD, kterou vedení MMAG a města
hodnotilo jako velice zdařilou a naplňující vytyčené cíle. Projektová dokumentace byla
ředitelem organizace presentována na radě města Dačice.
V současné fázi se hledá dotační titul a možnosti financování realizace projektu. Poté budou
zahájeny práce na přípravě výběrového řízení na zhotovitele projektu.
X. Dotace
V lednu 2021 muzeum požádalo o finanční příspěvek v programu Podpora muzeí a galerií
2021 na pořízení variabilního závěsného systému s osvětlením, které je instalováno na
výstavní chodbě MMaG Dačice. Muzeum získalo dotaci ve výši 25 000 Kč. Projekt byl
dofinancován vlastními zdroji instituce ve výši 18 030 Kč.
V březnu 2021 se muzeum přihlásilo do grantového programu firmy THK RHYTHM
Automotive, kde žádalo o finanční příspěvek na opětovné vydání Dačického vlastivědného
sborníku I. a publikace Srdnatý věžník. – bohužel projekt nebyl vybrán.
V červnu 2021 se muzeum přihlásilo do dotačního titulu „Program udržitelnosti pro muzea
II“, kde se podařilo uspět v nároku 100% kompenzace ztrát na vstupném v meziročním
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zhodnocení 2019 – 2020. Výše získaných finančních prostředků činila 24 010 Kč. Získané
finanční prostředky byly použity na financování multifunkční tiskárny A3 a dataprojektoru.
X. Sbírky
V letošním roce bylo prozatím zapsáno do podsbírky „Jiné“ 100 inventárních čísel sbírkových
předmětů získaných sběrem či dary. Do podsbírky „Knihy“ bylo zapsáno 1 sbírkových
předmětů. Do podsbírky „Výtvarné umění“ bylo zapsáno11 sbírkových předmětů. Celkem
přibylo v muzejních sbírkách prozatím 451ks sbírkových předmětů. Přijaté sbírkové předměty
v podsbírce „jiné“ jsou tvořeny např. osobními doklady a fotografiemi rodiny Kožíškových
z Dačic, osobními doklady po rodině Plachých z Bílkova, psacími stroji, kamennou schránkou
z dačické rafinerie, v tomto roce došlo k zapsání mineralogické sbírky ze starého majetku
muzea, která byla obohacena exponáty získanými sběrem pracovníků MMaG Dačice (celkem
97 podčísel). Galerijní fond byl obohacen o dar 11 děl Františka Bílkovského. Ve sbírkách
muzea je k 31. 12. 2021 zapsáno 19 854 inventárních položek. Odborná knihovna čítá 8 399
svazků (nové zápisy v roce 2022). Vzhledem k tomu, že v roce 2020 byla provedena
mimořádná inventura, nebylo zapotřebí provádět v roce 2021 dílčí inventury sbírkových
předmětů.
Od roku 2020 se pracovníci MMaG průběžně podílí na digitalizaci inventárních záznamů:
Digitalizované záznamy:
0-archeologie (pokračování v digitalizaci záznamů i v roce 2021, 2022)
1-mineralogie (plánovaná digitalizace záznamů - rok 2022)
2-numismatika (zápisy kompletní) – již digitalizace pouze nových
přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
3-výtvarné umění (zápisy kompletní) – již digitalizace pouze nových
přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
4-umělecká řemesla (kompletní) - již digitalizace pouze nových
přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
5-národopis (zápisy kompletní) - již digitalizace pouze nových přírůstků
6-dokumenty a fotografie do roku 1945 (plánované doplnění 2023)
7-dokumenty a fotografie od roku 1945 (plánované doplnění 2023)
9-různé (částečně digitalizováno 2021, pokračování digitalizace 2022)
Sbírka knihy (plánovaná digitalizace 2024)
Odborná knihovna (digitalizace započne po ukončení celkové
reorganizace – plánované ukončení reorganizace: březen/duben 2022,
následný digitalizace – zimní měsíce 2022/2023/2024/2025)
XI. Restaurování sbírkových předmětů
Došlo ke zrestaurování 2 sbírkových předmětů:
1. Inv. č. 14455 – perkusní lovecká dvojka (puška)
2. Inv. č. 14458 – perkusní transformovaná polopažbená puška „jednuška“
Kompletní restaurátorský zásah a záchrana sbírkových předmětů před zničením.
XII. Spolupráce s ostatními organizacemi ve městě (+ další organizace mimo město
Dačice)
Pozn. MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a jiné organizace s námi pravidelně spolupracují na realizaci
jarních, velikonočních a vánočních výstav. Některé akce tohoto typu letošní rok nemohly
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proběhnout či zatím neproběhly. Ve výčtu spolupráce jsou ovšem uvedeny, jelikož za běžné
situace by byly realizovány. Spolek přátel muzea by za standartní situace vypomáhal na
Jarmarcích.
Spolek přátel muzea v Dačicích – úzká spolupráce, akce některé připravovány společně –
muzejní čtvrtky, personální výpomoc na jarmarcích a jiných akcích.
Spolek přátel muzea pomohl pracovníkům s organizací v muzeu několika muzejních čtvrtků:
 Muzejní čtvrtek 15. dubna. Přednáška Mgr. Tomáše Pancíře: Zajatecké tábory v České
Kanadě. Virtuální přednáška MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek 27. května. Fotografie Petra Hila: Příroda České Kanady. Virtuální
přednáška MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek 28. srpna. prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.: Staroměstská exekuce
1621 – souvislosti, realita, mýtus. Přednáškový sál MMaG Dačice.
 Muzejní čtvrtek 16. září. Jan Vičar: Tvorba Jana Vičara. Přednáškový sál MMaG
Dačice.
 Muzejní čtvrtek 14. října. Ing. Kamil Kupec: Historie a současnost v lesnictví na
Dačicku. Přednáškový sál MMaG Dačice.
Město Dačice – zřizovatel instituce, konzultace, propagace instituce na webu, TV Datel,
Dačickém zpravodaji, spolupráce na akci Muzejní iniciativa aj.
Kulturní dům Beseda – zajišťování masopustní obchůzky (letos neproběhla), zvonkového
průvodu, vylepování plakátů na akce muzea, zajištění prostoru pro realizaci divadelního
představení v rámci Muzejní noci, zapůjčení techniky a pivních setů na akce.
ZUŠ Dačice – spolupráce při zajišťování hudebních vystoupení na vernisážích muzea,
realizace každoroční výstavy Barevná paleta, kdy muzeum umožňuje prezentaci
absolventských prací žáků školy, příprava zvonkového průvodu, návštěvy žáků školy na
výtvarných výstavách muzea. Spolupráce při realizaci online vernisáže výstavy prací žáků
ZUŠ Dačice.
Farní charita Jindřichův Hradec – zajištění edukačního programu a komentované
prohlídky města.
Římskokatolická farnost Dačice – spolupráce při zajišťování Noci kostelů a realizaci
komentovaných prohlídek města (prohlídka kostela sv. Vavřince, ukázka hry na varhany,
prohlídka renesanční věže).
Karmel Matky Boží Dačice – spolupráce při realizaci komentovaných prohlídek města
(kostel sv. Antonína Paduánského)
Filosofický ústav AV ČR – komentovaná prohlídka města a památek.
ARÚ FF JČU V Českých Budějovicích – zajištění virtuálního muzejního čtvrtku –
přednáška o zajateckých táborech od Mgr. Tomáše Pancíře z FF JČU.
Mateřské školy ve městě a okolí – připravují nám materiál na výstavy jarní a vánoční, z MŠ
v Sokolské a Bratrské ulici u nás děti vystupují s programem o jarních a vánočních výstavách;
my jim nabízíme volné prohlídky muzea či výstav i speciální dle přání. Nabídka edukačních
programů (např. Velikonoční tradice, Vánoční svátky aj.).
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Základní školy ve městě a okolí, gymnázium – návštěvy vybraných výstav žáky a studenty
školy, spolupráce na přípravách tradičních jarních a vánočních výstav, žáci tvoří výrobky pro
tyto výstavy, speciální výukové hodiny v prostorách muzea, edukační programy
k jednotlivým expozicím.
DDM Dačice – spolupráce při jarních a vánočních výstavách. Muzeum zajistilo
komentovanou prohlídku výstavy „Jak se žije s Večerníčkem“ a jednotlivých expozic při
příležitosti návštěvy příměstského tábora od DDM.
Divadelní soubor Tyl a Tyláček – spolupráce s Dačickou muzejní nocí – hra: Ženy Jindřicha
VIII. aneb chudák král(em). Ředitel MMaG je zároveň členem výboru spolku a pomocným
režisérem přípravného ochotnického spolku DS Tyláček Dačice.
Sbor dobrovolných hasičů – při organizování zamýšlené výstavy k výročí SDH, pomoc s
převozem výstavy Koloniál u pana Bajzy.
Městská knihovna – sdílení propagačních materiálů.
Státní zámek Dačice – propůjčuje muzeu prostory pro kulturní akce, jarmarky, Za
dobrodružstvím s Péťou Bajzou, pro vernisáž letní výstavy. MMaG Dačice provozuje
zámeckou kapli, koordinace při akcích MMaG Dačice.
Zdravé město Dačice – zapůjčení stánků pro jarmarky a akce realizované ZM Dačice.
Realizace společné akce – Za dobrodružstvím s Péťou Bajzou (v rámci Dnů zdraví).
AMG – vedení MMaG se zúčastnilo několika videokonferencí se zaměřením na virtuální
prezentaci muzeí a galerií. Dále se vedení zúčastní jednání Jihočeské krajské sekce AMG
v Českých Budějovicích. Účast vedení MMaG na listopadovém celostátním sněmu AMG
v Brně.
New Design University St.Pölten a Střední uměleckoprůmyslová školy Helenín –
spolupráce na projektu I-Cult.
Archeologické oddělení NPÚ v Českých Budějovicích – detašované pracoviště na
Státním zámku v Dačicích – spolupráce na přípravách a realizaci edukačního programu pro
žáky ZŠ a gymnázií – Archeologem na zkoušku.
NPÚ, ÚOP v Telči – odborné konzultace
NPÚ, ÚOP v Kroměříži – spolupráce na zápůjčce sbírkových předmětů
SOkA Jindřichův Hradec – odborné konzultace k archiváliím, týkajících se Města Dačice a
okolí.
Památková péče při MÚ Dačice – odborné konzultace z hlediska archeologie.
Národní muzeum – konzultace s prof. PhDr. Michalem Stehlíkem PhD. – vybudování
nových expozic a renovace výstavních prostor.
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Muzeum Jindřichohradecka – konzultace s pracovníky Muzea Jindřichohradecka, realizace
adventní přednášky, zápůjčky sbírkových předmětů, spolupráce na publikační činnosti.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka v Telči – zapůjčení sbírkových předmětů pro výstavy
MMaG Dačice.
Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum – zapůjčení výstavního celku a spolupořádání
výstavy Koloniál u pana Bajzy.
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – navázání spolupráce, vzájemné exkurze,
spolupráce na výstavě Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie.
Prachatické muzeum – navázání spolupráce, zápůjčky pro uvažované výstavy měšťanské
módy.
Letecké muzeum Viléma Götha – umožnění vstupu návštěvníků komentovaných prohlídek
města.
Muzeum české reformace Velká Lhota u Dačic – spolupráce na zajištění sbírkového
materiálu pro výstavy ve Velké Lhotě.
Spolek výtvarných umělců Vysočiny – spolupořádání výstavy Transmutace: Pavel Bezděčka
– fotografie, Pavel Toman – sochy.
Centrum polární ekologie při Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích – spolupráce při realizaci minikonference „Arktida“ a výstavy – Arktida
v Česku / Česko v Arktidě + 3913 Tasilaq.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR – spolupráce na realizaci výstavy Arktida v Česku /
Česko v Arktidě + 3913 Tasilaq a minikonferenci Arktida.
Velvyslanectví Norského království v ČR - spolupráce na realizaci výstavy Arktida v Česku
/ Česko v Arktidě + 3913 Tasilaq a minikonferenci Arktida.
Podpora regionálních výrobců dárkových předmětů – prodej na pokladně MMaG Dačice,
zprostředkování možnosti prodeje svých výrobků při tradičních jarmarcích.
XIII. Personální obsazení (4,5 úvazku)






Ředitel Mgr. Martin Rychlík, úvazek 1,0
Účetní Hana Beníčková, úvazek 1,0
Průvodkyně a muzejní edukační pracovnice Bc. Markéta Rychlíková 1,0
Kurátorka sbírkových fondů a výstavářka Mgr. Kateřina Bílá 1,0
Uklízečka Marie Heřmánková na 0,5 úvazku.
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XI. Přehled a výsledky vnějších kontrol
Název instituce provádějící
kontrolu
Město Dačice, útvar
tajemníka,
Bc. Dana Kubeková

Předmět kontroly

Výsledek kontroly

Veřejnosprávní kontrola –
prověření hospodaření
z hlediska dodržování zákonů
a identifikace rizik za období
10/2019 až 11/2021.
Kontrola proběhla od 29. 11.
2021.

Kontrolou byly zjištěny
některé drobné nedostatky,
které byly v průběhu kontroly
odstraněny nebo byly
kontrolním pracovníkem
doporučeny způsoby nápravy.

XII. Přehled smluv uzavřených v kalendářním roce
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze dne 16. 4. 2021. - navráceno
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů k restaurování ze dne 7. 5. 2021. – navráceno
Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů ze dne 22. 3. 2021. – probíhá
Smlouva o zápůjčce ze dne 19. 10. 2021 (zapůjčení výstav Antikódy a Samizdat a Edice
Expedice).
Smlouva o výpůjčce ze dne 24. 5. 2021 (zapůjčení pokladny z obchodu E. Šolce).
Smlouva o výpůjčce ze dne 5. 5. 2021 (zapůjčení výstavy Koloniál u pana Bajzy).
Smlouva o výpůjčce ze dne 5. 5. 2021 (zapůjčení pokladny pro výstavu).
Smlouva o dílo ze dne 5. 5. a 14. 7. 2021 (zhotovení zboží k prodeji).
Smlouva o dílo ze dne 18. 6. 2021 (hra na historický flašinet při vernisáži).
Smlouva o dílo ze dne 16. 9. 2021 (přednáška).
Smlouva o dílo ze dne 16. 9. 2021 (provedení edukačního programu Archeologem na
zkoušku).
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (E.ON) ze dne 11.
11. 2021.
Smlouva o dílo ze dne 9. 12. 2021 (zpracování projektové dokumentace).
Smlouva o nájmu prostor se Státním zámkem Dačice ze dne 21. 12. 2021.
Smlouvy, které podléhají uveřejnění do registru smluv, byly včasně uveřejněny.
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XV. Plán akcí na rok 2022

 V případě uzavření muzea budou některé výstavy probíhat virtuální formou.
 Interní akce:
pokračování v digitalizaci sbírek MMaG Dačice, reorganizace odborné knihovny MMaG
Dačice, práce na přípravě a následné realizaci projektu nových expozic a renovace
výstavních prostor, edukační programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost.
 Zapojení do dotačních titulů:
 Zapojení do dotačních programů JčK: Podpora muzeí a galerií 2022 - pořízení nových
akumulačních kamen do 1. patra MMaG Dačice
 Grantový program THK 2022 - Dotisk regionálních vlastivědných publikací – Srdnatý
věžník
 Hledání titulu k financování projektu vybudování nových expozic a renovace
výstavních prostor.
 Zapojení instituce do projektu NAKI III (instituce by figurovala jako partner
Přírodovědecké fakulty a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Projekt
je zaměřen na výzkum národní a kulturní identity.
 Pomoc Společnosti přátel památných kamenů při heuristice památných kamenů na
okrese JH, region Dačicko, Slavonicko.
 V následujícím roce je plánováno započít s přípravami odborné konference k výročí
města v roce 2023 (historie, archeologie, archivní prameny, kunsthistorie, památková
péče).

V Dačicích 8. 3. 2022

Mgr. Martin Rychlík, řed. MMaG
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