
Zápis č. 11/2019 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 10. 12. 2019 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, JUDr. Miloš Jirman, 
  Ing. Miroslav Keller 
Omluven: Ing. Irena Pechová, Ing. Zuzana Šánová 
Nepřítomen: Ing. Jaroslav Kovačka, p. Miroslav Stehno, Ing. Petr Stoček, p. Michal Hubert 
  Zrůst, MSc.  
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  p. Zdeněk Málek, vedoucí regionálního muzea 
 
Předseda kontrolního výboru přivítal členy kontrolního výboru a hosty. Vzhledem počtu 
přítomných členů předseda konstatoval, že výbor není usnášeníschopný.  
 
Program jednání: 

1. Kontrola hospodaření organizační složky Regionální muzeum  
2. Diskuse, různé 
 
 
1. Kontrola hospodaření organizační složky Regionálního muzea 
 
Vedoucí Regionálního muzea představil počátky založení muzea, které bylo zřízeno 1. listopadu 
1992 po zrušení okresního muzea. Původně fungovali v prostorách zámku, od jara 1993 jsou 
v prostorách Tvrze (prvotní úprava Tvrze za cca 2,7 mil. Kč). Část sbírkových předmětů 
přestěhovali na Tvrz, pro část jsou zřízeny depozitáře. Návštěvnost byla v počátcích po 
přestěhování 4 – 5 tis. ročně, postupně vzrostla na 12 – 14 tis. návštěvníků (80 % tvoří děti 
předškolního a školního věku). Hlavním úkolem muzea je sbírat, schraňovat, ochraňovat a 
pracovat se sbírkami (založeno na kontinuitě času), je rozděleno na část historickou a 
přírodovědnou. Pořádají kolem 8 – 10 výstav ročně, prohlídky centra města pro třídy, 4x ročně 
provází na věži kostela farnosti. Podařilo se vydat 3 díly Žďárského uličníku, v minulosti vydali 
menší publikace k Zelené hoře, o povýšení ZR na město, o přírodě regionu. Na některé publikace 
získali krajské granty. Před 6 lety se díky velké dotaci (podíl 90 %) zrekonstruoval a zprovoznil 
Moučkův dům. Na Tvrzi se realizují krátkodobé výstavy, v Moučkově domě je zatím stálá 
expozice (krámek, měšťanský salon, přednáškový sál). Počet přepočtených úvazků zaměstnanců 
je přibližně 7,5 (5 odborných pracovníků, dále průvodci na částečné úvazky).  
Spoustu sbírkových věcí dostávají darem a toho si velmi váží. Aktuálně již mají téměř zaplněné 
depozitáře, budou usilovat o nalezení a zřízení nového depozitáře, který by měl zabezpečovat, že 
se sbírkám neublíží (vysoké stropy, vlhkost, teplota, ochrana, kapacita,…). 
Příští rok, vzhledem k plánované rekonstrukci okolí Tvrze, uzavřou muzeum pro veřejnost, budou 
se věnovat sbírkám (kontrola evidence, konzervace), naplánovali do rozpočtu finance pro menší 
úpravy muzea (výmalba, výměna nábytku, techniky). 
Rozpočet muzea je 4 mil. Kč, z toho největší část jsou výdaje na mzdy, dále energie, na ostatní 
výdaje zbývá částka 700 tis. Kč. 
 
Ing. Novotný – Zda se nechtěli stát příspěvkovou organizací? – Ne, neuvažují o právní 
subjektivitě (účetnictví, mzdy jsou vedeny v rámci města). 
Ing. Novotný – Představení aktuálních věcí v rámci adventu. – Otevřeli vánoční výstavu, první 
část jsou dávné vánoce, dále výstava k obrazům, která bude spojena s konkrétním příběhem. 
Dále plánují částečně interaktivní výstavu zaměřenou na fyziku.  
Ing. Keller - Jak často dělají inventarizaci majetku a sbírek? – Spravují 10 tis. sbírkových 
předmětů, zákon ukládá kontrolu 5 % sbírek ročně. Každý historik má přidělený fond, za který 
odpovídá, při inventarizacích navzájem spolupracují.  
Ing. Řezníčková – Dotaz na tzv. „Kosinkovu sbírku“. – Sbírka z pozůstalosti p. Kosinky a jeho 
dcery (původně obsahovala 183 obrazů, v další fázi bylo odkázáno 50 obrazů, sklo). Podmínkou 
bylo, že bude celá sbírka vystavena jako galerie. V Kulturním domě vystavili celou sbírku, 
náklady na výstavu byly hrazeny z pozůstalosti. Sbírku nechali ocenit, je nafocena a 
zaevidována. Snaží se dělat menší výstavy, ucelené segmenty sbírky postupně představovat.   



Ing. Novotný – Zda jsou splněny podmínky pozůstalosti? – Dořešeno pořádáním cyklických 
výstav.  
p. Bidmon – Zda nepotřebují další pracovníky? – V muzeu není velká fluktuace, nejsou další 
prostory, do budoucna by uvažovali o botanikovi. 
JUDr. Jirman – Dotaz na kvalitu depozitářů, zda splňují předpoklady pro uchování sbírek? – 
Muzeum má 3 depozitáře, sbírky zatím rozdělují dle kvalit jednotlivých prostor. Vlastnosti prostoru 
lze zabezpečit i technicky.  
 
 
2. Diskuse, různé 
 
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na úterý 21. ledna 2020 od 17.00 h. 
Téma bude stanoveno dodatečně. 
   
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 12. 2019 
 
 
                                 Ing. Vladimír Novotný v. r.      
                        předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová 
 


