
Zpráva o činnosti Oblastního muzea v Děčíně, 

příspěvkové organizace 

za rok 2018 

1/ Budovy muzea 

Hlavní sídlo muzea je v bývalém loveckém zámečku Thun-Hohensteinů v Děčíně na adrese 

Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín, kde je umístěno vedení muzea a ekonomická správa.  

V roce 2018, byla v děčínském muzeu zřízena v přízemí bezbariérová toaleta.  

Současně byl stavebně upraven prostor (nově podlahy, přeštukování, elektroinstalace, atp.) 

pro expozici Gotická plastika na Děčínaku. 

Dále provozujeme pobočku v Rumburku, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk, srovnatelnou 

prostorem i expozicemi se sídlem muzea.   

V polovině roku 2018 jsme převzali od Ústeckého kraje do zprávy objekt Poštovní čp. 415 ve 

Varnsdorfu a provozujeme zde i pobočku muzea (sbírky a kanceláře zaměstnanců) v 

pronajatých prostorech na adrese Legií 2574, 407 47.  

V Děčíně jsme měli i pronajaté prostory na zámku, kde se město Děčín rozhodlo je během 

roku převzít zpět.  

2/ Zaměstnanci muzea 

Činnost muzea koncem roku 2018 zajišťovalo celkem 31 fyzických zaměstnanců 

(přepočtených 24,84). Ve vedení muzea je ředitel a dva vedoucí pracovníci odborného a 

ekonomicko-správního útvaru, vedoucí pobočky Rumburk. Ekonomicko-správní úsek 

zajišťují také 2 účetní, Na odborné činnosti se podílí 8 kurátorů sbírek a 9 dokumentátorů, kde 

dva z nich mají i roli průvodce, dva pracovali externě na menších projektech. Muzeum 

zaměstnává dále konzervátora, výstaváře, organizátora prezentace, muzejního pedagoga, 

pokladní a dva průvodce. Z celkového počtu je 15 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. 

Během roku jsme najímali dva průvodce do Rumburku,  

 3/ Muzejní expozice 

Muzeum Děčín  

- Vývoj lodní dopravy na Labi, doprovodný program 25.4., 17.8. , 26.10 

- Město na Louce, doprovodný program 6.7. , 13.7., a 24.8. 

- Ptactvo Děčínska,  

- Procházka starým Děčínem,  

- 17. 11 otevřena nově instalováná stálá expozice Gotické umění na Děčínsku, autor 

PhDr. Luboš Turčan, kurátorka PhDr. Václava Bubnová, k výstavě vydán i katalog 

 

Pobočka Muzeum Rumburk  

- Rumburská vzpoura 

- Granitová krajina Šluknovska  

- Poklad ukrytý v rákosí, komentovaná prohlídka přírodovědnou expozicí 26.4. 



- Střípky z historie.   

 

Pobočka Muzeum Varnsdorf – bez stálé expozice (pobočka v náhradních prostorách) 

4/ Výstavní činnost 

Muzeum Děčín 

a/ galerijní projekty 

- 4.4. Pavel Roučka – Nepokojné světy – výstava světově známého českého umělce. 

K výstavě vydán katalog a autor v muzeu uspořádal komentovanou prohlídku 16.5.  

- 21.11. ART salon Sever 2018 – výstava děčínských umělců, ve spolupráci s místním 

galeristou Dmitrijem Pljonkinem 

 

b/ zapůjčené výstavy  

20.6. Smrtí to nekončí - pohřební zvyky starých Slovanů, výstava zapůjčená ÚAPP Most 

27.6. Pohledy do labské krajiny - Ernst Gustav Doerell Doerell – kreativně upravená 

výstava původně Ústeckého muzea, kurátorka Aneta Němcová 

25.7. Přehrady jako odkaz kulturního dědictví ochrany před povodněmi – zapůjčená 

výstava ČVÚT Praha, součástí byl vodní model, který byl pro děti hlavní atrakcí muzea v létě 

2018. Dětské programy 17.7. a 24.8. 

28.11. Historické cukrárny aneb Sladký život našich prarodičů – zapůjčená výstava ve 

stylu cukrárny první republiky 

 

c/ vlastní výstavy 

- Z minulého roku Skryté muzejní poklady – komentovaná prohlídka 7.2., 28.2 

- z minulého roku Co s východním nádražím ? – kurátor V. Pažourek, komentované 

prohlídky 1.1., 31.1., 14.2., 29.3., 11.4., 2.5., 10.8., 26.9. 

- 21.5. A lodě pluly dále – sběratelská výstava ve spolupráci se známým sběratele Zdeňkem 

Plíhalem  

- 30.5. Vojenské přilby a jiné pokrývky hlavy – kurátor Martin Brýda, konzervátor muzea. 

komentovaná prohlídka 19.9.  

- 10.10. Srpen 1968 v Děčíně – výstava z dobových fotografií, věnována 50. letému výročí – 

kurátor Mgr. Milan Rosenkranc 

- 24.10. Peníze doby nouze – výstava ve spolupráci se odborníkem a sběratelem Milanem 

Kubátem 

 

Pobočka Rumburk 

- 15.2. Cestami trnové koruny – výstava věnovaná křížovým cestám, kurátorka Ester 

Sadivová, doprovodný program 22.2. a 22.3. 

- 28.3. Cestou času – reprezentativní výstava historických hodin, kurátor Václava Bubnová, 

komentovaná prohlídka 3.10. 

- 8.5. putovní výstava Ústeckého kraje 100.let od vzniku samostatného Československa  

- 12.5. Velká válka v korespondenci a artefaktech, kurátorka Ester Sadivová, výstava 

k příležitosti výročí konce první světové války, doprovodné akce 2.6. a 16.6. 



- 18.5. A duha tančila na skle - autorská výstava akademického sochaře a skláře Pavla 

Homolky, komentovaná prohlídka autora 27.7., 31.8. 31.10 

- 15.7. Finanční stráž aneb historie finanční stráže na Šluknovsku a rok 1938 v regionu – 

autor Jan Beneš  

- 1.12. Kouzlo betlémů štětcem Jiřího Škopka, vánoční výstava Betlémů  

 

Výstavy mimo muzeum 

-Remorkér Beskydy 

Vytvořena menší expozice kajuty kapitána.  

2.6. poprvé představen veřejnosti, další prohlídky v Děčíně 23. 6., 28. 7., 25. 8., 29. 9., 27.10. 

K tématu Beskydy byla muzeem vydána průvodní publikace.  

 

-Výstava Život a dílo Vincenze Pilze, kurátor Josef Rybánský  

10. 1. – 10. 3. 2018, Böblingen, Německo  

14. 3. – 28. 4. 2018, Národní knihovna ČR, Klementinum 

červenec – srpen, Městský úřad Varnsdorf 

Listopad – prosinec 2018, Krajská knihovna Liberec 

- 150 let městem autorskou výstavu k připomínce 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město 

připravili  Mgr. Renata Procházková a Mgr. Josef Rybánský 

3. 6. – 30. 9. 2018, Hrádek, Varnsdorf 

1. 11. – leden 2019, Městský úřad Varnsdorf 

- Varnsdorfské kostely - nová výstava o varnsdorfské sakrální architektuře, Výstava vznikla 

ve spolupráci Filozofické fakulty UJEP, Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a 

Muzea ve Varnsdorfu za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

27. 6. – 29. 6. 2018, Městská knihovna, Varnsdorf 

červenec – srpen 2018, Hrádek, Varnsdorf 

2. 11. – 30. 11. 2018, Atrium Filozofické fakulty UJEP, Ústí nad Labem 

  

5/ Akce pro veřejnost 

Muzeum Děčín 

Pořádáme akce i s různými partnery nejčastěji se Spolkem přátel plavby, Komunitním 

družstvem Podmokly a s Numismatickou společností 

- 9.1. přednáška Jiřího Franka: Cesty koření 

- 11.1. přednáška Marie Imbrové: Když se k moci dostane krokodýl, příběh převratu v 

Zimbebwe 

- 24.1. přednáška Kláry Mágrové: Rumburská loreta 

- 7.2. přednáška Pavel Balcar – Repatriace podle Versaillské smlouvy  

- 8.2. přednáška Tomáše Velímského: Rok 1108, Vršovci a ti druzí 

- 21.2. přednáška Jiřího Kubeše: František Zikmund Thun (1639-1702), jako velvyslanec 

císaře Leopodla I.  

- 6.3. přednáška Vladimíra Salače: Doprava v pravěku  

- 13. 3. přednáška Vlastimila Pažourka: Rakouská severozápadní dráha a paroplavba, I. část. 

- 24. 3. zahájení turistické sezóny 

- 10. 4. přednáška Vlastimila Pažourka: Rakouská severozápadní dráha a paroplavba, II. část. 



- 15. 5. Přednáška Milana Dubaniče – Vojenské kvalifikační odznaky Rakousko-uherska 

- 20. 5. přednáška Michal Karchňák – Cesty prvních moravských misionářů. 

- 28. 5. Tradiční dětský den na muzejním nádvoří s něco přes stovkou účastníků 

- 8. 6. poprvé v Děčíně - Muzejní noc, s připoměnutím první světové války, přišlo řádově 

několik desítek návštěvníků.  

- 12.6. přednáška Petra Polakoviče: Cestování do Brazílie v 19. století a dnes. 

-19. 6. přednáška Vlastimila Pažourka - České středověké rodovky 

- 6.7. procházka městem - prohlídka pozůstatků středověkého města Děčín, průvodce V. 

Pažourek 

- 24.8. procházka městem - prohlídka pozůstatků středověkého města Děčín, průvodce V. 

Pažourek 

- 6.9. přednáška PhDr. Jana Slavíčka - družstevnictví za Rakousko-Uherska a první republiky 

- 11.9. přednáška PhDr. Nikolaje Savického: Dvě české plavby císaře Františka Josefa I. v 

roce 1901 

- 18.9. přednáška Milana Kubáta: Varnsdorfský rytec Josef Michael Reinisch  

- 29.9. Dny architektury v Děčíně – v muzeu komentovaná prohlídka expozicí plavby 

zaměřená na první republiku, současně prohlídka remorkéru Beskydy 

- 9.10. přednáška Josefa Blechy: Canal du Midi 

- 12.10. přednáška PhDr. Jana Slavíčka: družstevnictví za nacismu a socialismu 

- 13.10. procházka podmokelskými parky – prováděl Václav Šafr 

- 15.10. přednáška PhDr. Jiřího Raka: 28.říjen - Otazníky nad jedním výročím 

- 26.10. komentovaná prohlídka stálou expozicí plavby - plavba a vznik první republiky. 

- 27.10.-28.10 volný vstup do muzea v rámci oslavy 100. let vzniku samostatného 

Československa 

- 2.11. přednáška Mgr. David Tomíček: Cestování po Azerbajdžánu 

- 13.11. přednáška Aloise Běloty: Rakouské bitevní lodě. 

- 20.11. přednáška Milan Kubát: Peníze doby nouze 1918-9. 

- 21.11. přednáška PhDr. Vojty Čelka: Rozpad Československa pohledem člověka, co si ho 

nepřál – v Slovenském domu kultury se účastnil vyjednávání o rozdělení federace 

- 24.11. Tvůrčí dílna v muzeu v duchu staročeských vánoc 

- 6.12. Vánoční koncert v duchu jazzovém – koncert Jazz tria 

- 8.-9.12. Vánoční trhy v muzeu za účasti řádově tisíce lidí. 

- 13.12. přednáška Jana Němce a Vlastimila Pažourka - Připojení Děčína a Podmokel k 

Československu 

- 18.12. přednáška Romana Horna: Dvorní medailér a heraldik Rudolf Braun  

 

Pobočka Rumburk 

Cyklus akcí k rumburské vzpouře 

- 20.2. Řezbaření v muzeu, tradiční ukázky prací lidových řezbářů betlémů 

- 5.3. přednáška Radka Andonova: Co se do knihy nevešlo 

- 4.4. přednáška Radek Andonova: Pátrání po předcích z Velké války  

- 19.5. autogramiáda knihy Vojenská vzpoura v Rumbursku 1918 

- 20.5. ve spolupráci s městem Rumburk – promítání filmu Hvězda zvaná Pelyněk 

- 20.5. beseda s Leošem Nohou potomkem účastníka rumburské vzpoury 



- 20.6. přednáška Aloise Běloty: Německé ponorky za první světové války  

- 1.9. Živé obrazy v expozici muzea 

- 21.9. přednáška Františka Knížka: Konec září 1938 v Rumburku a okolí - útržky z historie 

- 29.9. přednáška Jana Beneše: Historie finanční stráže na Šluknovsku 

 

Pobočka Varnsdorf organizovala samostatný program ve spolupráci s Klubem přátel muzea 

Varnsdorf 

- 8.2. přednáška Radek Andonov: Vojenská  vzpoura v Rumburku 1918 

- 16.1. výstava FOTOROK 2018 ve varnsdorfské knihovně, 28.3. v Großschönau 

- 13.3. přednáška Jaroslava Štěpánová: Ohlédnutí za toulkami kolem Mandavy II 

- 20.3.  Jiří Suchrada, Josef Rybánský: Dobové fotografie Varnsdorfu III: varnsdorfské 

kostely 

- 3.4. Renata Procházková: Vzorkovnice Varnsdorfsku, výstava dětských prací z 

doprovodného projektu k výstavě Pod ochranou svatého Jiří  

- 14.4. Exkurze na hrad Ronov a klášter Marienthal, průvodce Vlastimil Pažourek  

- 19.4. promítání diapozitivů W. Grafeho z Großschönau - Tichý lov 

- 25.4. přednáška Kamila Sirotná,  Gruzie, země mezi Evropou a Asií 

- 28.4. Památky na živo I.  prohlídka Eltisovou a Plauertovou vilou, prováděl Mgr. Martin 

Krsek  

- 25.5. přednáška Miloše Flekny a Aleš Nováka: Pohledy do podzemí II. 

- 12.5. Památky naživo II, Faktorský dům čp. 488 prováděl Ing. arch. Tomáš Efler 

- 22.5. přednáška Lukáš Blažej: Bezobratlí našich domácností  

- 24.5. Památky naživo III, Kostel Karla Boromejského průvodci Mgr. Alena Sellnerová a 

Mgr. Marta Pavlíková 

- 25.5. přednáška Josef Rybánský: Křížová cesta v Rumburku 

- 29.5. Květinové setkání organizovala Renata Procházková 

- 6.6.  Památky naživo IV - Firma Neef & Stolle  přednášel Mgr. Jan Němec 

- 24.6. Vycházka za mineralogií a k lichtenštejnskému pomníčku - Mineralogická vycházka: 

Pětikostelní kámen, Stožec, Konopáč, Jelení skála, lichtenštejnský pomíček na Šébru 

- 18.8.  Památky naživo V, Po stopách Varnsdorfské stávky, Komentovaná prohlídka města  

Petr Sedlák PHd. 

-14. 9  Varnsdorfské kostely, prohlídka s menší výstavou kostela sv. Petra a Pavla, prováděl 

Josef Rybánsky, Martin Zubík 

- 22.9. Památky naživo VI 

Kostel sv. Petra a Pavla, prohlídka kostela sv. Petra a Pavla, prováděl PhDr. Petr Mandažiev 

-26.9. přednáška Kláry Mágrové - Po stopách diplomatů, o osobnostech barokních diplomatů, 

kteří byli v 17. a 18. století majiteli rumburského panství.   

Připraveno v rámci Roku šlechty českých zemí v evropské diplomacii.  

- 29.9. výlet za poznáním historie města Chrastavy 

6.10. Památky naživo VII, Hrádek prováděli Renata Procházková, Josef Rybánský 

24.10. přednáška Jana Leibla: Drobné památky Jiříkova I. část 

20.10 Výlet na Grabštejn 



21.11. přednáška Josefa Rybánského a Jiřího Suchardy: Nad dobovými fotografiemi 

Varnsdorfu (IV) - Hospody, 1. část - promítání s komentářem  

 

6/ Návštěvnost expozic a výstav (v závorce srovnání předchozího roku) 

Sídlo     celkem   platící    zdarma 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muzeum Děčín   7 969  (7 208)     6 933 (6 309)            1 036    (899)  

Expozice Zámek Děčín                0   (1 761)                      0 (1 618)                   0    (143)  

Pobočka Rumburk                  2 894  (2 926)               2 495 (1 660)               399 (1 266)  

Pobočka Varnsdorf dočasně bez expozic a výstav 

C e l k e m             10863 (11 895)                9 428 (9 587)            1 435 (2 308)  

Pokles návštěvnosti způsobilo uzavření expozice na zámku Děčín, také téměř o tisíc klesl 

počet návštěvníků zdarma. V muzeu se zavedly komentované prohlídky a hlavně téměř tisíc 

lidí navštívilo remorkér Beskydy.   

Webové stránky Oblastního muzea v Děčíně (www.muzeumdc.cz) navštívilo za rok 2018 

celkem 12802 návštěv (předchozí rok 12782), výsledek ovlivnila změna systému správy 

internetových stránek, tento rok počítáme výrazně vyšší zájem.  

V oddíle návštěvníků zdarma jsou vykazovány děti do 6 let a držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a 

pedagogický dozor. Zvýšený důraz byl kladen na propagaci muzea v mediích, pravidelnému 

obměňování informací a aktualit na webových stránkách a na facebooku. 

Ve foyer děčínského muzea jsou pravidelně každý měsíc prezentovány ve vitríně zajímavé 

sbírkové předměty formou „Exponátu měsíce“.  

7/ Publikační činnost 

Muzeum Děčín – Oblastní muzeum v Děčíně vydává již od roku 1991 časopis pro vlastivědu 

Děčínska a Šluknovska pod názvem „Děčínské vlastivědné zprávy“. V roce 2018 byla 

redakčně připravena a vydána dvě čísla: DVZ č. 2/2017 a DVZ č. 1/2018. 

Pobočka Varnsdorf Klub přátel muzea Varnsdorf vydala vlastivědnou ročenku „Mandava 

2018“ 

V roce 2018 jsme navíc vydali publikace:  

- Pavel Balcar: Remorkér Beskydy, potřebnou pro programy muzea na remorkéru 

Beskydy 

- Průvodce stálou expozici Gotické umění na Děčínsku 

- Almanach 1868-2018, ke 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město 

- Dramatický rok 1968, publikace k výstavě  

 

 

 



8/ Sbírky, dokumentace, restaurování 

Sbírka Oblastního muzea v Děčíně je uložena v 12 depozitářích celkem ve třech budovách – 

ve vlastní budově v Děčíně a v pobočkách muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Sbírka, 

zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem MDE-002-05-10/15002, 

obsahuje cca 235.540 sbírkových předmětů rozdělených do 25 podsbírek. 

K 31. 12. 2018 bylo v CES zapsáno 72 701 evidenčních čísel, z toho je 35 007 evidenčních 

čísel evidováno v elektronické podobě. 

V roce 2018 bylo do sbírky získáno vlastním sběrem, nákupy a dary celkem 282 ks 

sbírkových předmětů. 

Prezentace sbírek – kromě vlastních výstav je formou on-line katalogu prezentováno na 

stránkách MK ČR a na webových stránkách muzea (www.muzeumdc.cz) 3 527 sbírkových 

předmětů, v podobě obrazového záznamu je zveřejněno 1010 sbírkových předmětů.  

V roce 2018 prošlo inventarizací celkem 3 640 sbírkových předmětů. 

Restaurování sbírek – ve vlastní muzejní dílně bylo zkonzervováno celkem 82 sbírkových 

předmětů a dalších 210 ks prošlo očistou před výstavami. 

Mimo muzeum bylo provedeno smlouvou o dílo zrestaurování celkem 11 předmětů 

(podmalby na skle, gotická plastika, jízdní kola, obraz, fotografie).  

Zápůjčky sbírek – v roce 2018 zapůjčilo Oblastní muzeum v Děčíně celkem 106 sbírkových 

předmětů do jiných muzeí a galerií a pro vlastní výstavy si vypůjčilo 164 předmětů od jiných 

institucí a soukromníků. Vybavení depozitářů – v roce 2017 muzeum získalo 750 000 na 

stavební úpravy (nová elektroinstalace, omítky a podlahy) 2 místností v přízemí budovy OM 

v Děčíně. Pracovníci se soustředili na uložení sb. předmětů do úložných systémů získaných v 

roce 2017. 

9/ Muzejní knihovna 

Oblastní muzeum v Děčíně provozuje celkem tři odborné knihovny – v hlavní budově a v 

pobočkách muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Provoz knihoven upravuje knihovní řád. Na 

webových stránkách muzea (www.muzeumdc.cz) je přístupný on-line katalog odborné 

knihovny (v katalogu zatím zpracováno 1 764 položek). Sbírková knihovna je přístupná on-

line celá (celkem 1 064 položek). Odborná knihovna muzea v Rumburku je celá zpracována, 

zapsaná v programu Bach a přístupná interním badatelům. 

Celkem obsahují knihovny 16 167 knihovních jednotek. V roce 2018 bylo získáno výměnou 

nebo nákupem 182 položek. Náklady na nákup knih a odborných časopisů činily v roce 2016: 

10 725,- Kč. 

 

 

 



10/ Vyhodnocení finančního hospodaření 
 

Rozpočet organizace 

 
Náklady 2017 celkem                                       16 722 249,17 Kč  Náklady 2018 celkem  18 095 059,08 

Z toho spotřeba energií                                       1 108 422,27                                                 808 227,69 
      spotřeba materiálu                                            792 225,78                                                 814 300,96 

                          spotřeba jiných nes.dodávek                              12 508,18                                                   14 039,00   

                          opravy a udržování                                        1 154 045,37                                                 735 592,02 

                          mzdové náklady                                             8 114 394,00                                              9 176 335,00 

                          zákonné sociální pojištění                              2 722 093,00                                              3 056 042,00  

                          jiné sociální pojištění                                          21 545,00                                                   24 870,00 

                          jiné daně a poplatky                                              1 500,00                                                     1 500,00 

                          zákonné sociální náklady                                  391 193,38                                                 404 314,50 

                          odpisy dlouhodobého majetku                          829 669,00                                                 767 410,00 

                          prodané zboží                                                      31 264,36                                                   41 580,03 

                          aktivace dlouhodobého majetku            0,00                                  - 800,67 

          cestovné                                                              50 078,00                                                    66 877,00 

                          náklady na reprezentaci                                      37 422,00                                                    36 607,00 

                          ostatní služby  (rest., úklid, revize, IT)          1 312 476,26                                               1 476 456,00 

                          náklady z drob.dlouhodob. majetku                 123 511,57                                                  632 286,55 

                          ostatní náklady z činnosti (pojištění)                 19 901,00                                                     39 422,00 

 

Výnosy 2017 celkem                                                   307 290,00       Výnosy 2018 celkem       375 694,90  

 Z toho prodej služeb (vstupné)                     207 855,00                                                 273 757,90 

               pronájem                                                    43 500,00                                                  42 300,00 

                    prod.zb. (publ. a upom.před.)                    44 483,00                                                  54 614,00 

                    ost. výn.z činnosti (záp.fotorep.)               11 452,00                                                    5 023,00         

                    úroky                                                 0,00                                                           0,00 

 

 Čerpání z rezervního fondu                            426 000,00                                                  64 000,00  

 Čerpání z fondu odměn                0,00                          16 700,00 

 

 Celkové náklady – výnosy                         15 988 959,17 Kč             rok 2018         17 638 664,18 Kč 

 Dotace od zřizovatele:                                15 989 844,00                             17 639 081,50  

 Z toho mimořádné dotace kraje               1 075 000,00            1 000 000,00 

 Z toho výnosy z transferů ze stát. rozpočtu               0,00                 72 000,00 

 Z toho ostatní transfery mimo rozpočty               0,00                  50 000,00 

 Z toho časové rozliš. Přijat. Invest. transferu 0,00                   8 000,00 

 Hospodářský výsledek                                         + 884,83 Kč           rok 2018                   + 417,32 Kč 

 

 

Mimořádné čerpání 64 000,00 Kč z rezervního fondu bylo na pokrytí nákladů – materiál pro 

výstavy (19 000,00 Kč – v souvislosti s dokončením výstavy „Gotické umění na Děčínsku“, 

jiný DDHM (7 000,00 Kč) pořízení hasicích přístrojů pro novou pobočku Varnsdorf, ulice 

Poštovní 415 a Služby (38 000,00 Kč) úhradu nákladů (el. energie, srážky, revize a servis 

EZS, ostraha, pevná linka, konzultace k rekonstrukci muzea) vzniklých s provozem nové 

pobočky Varnsdorf, ulice Poštovní 415. Tento mimořádný náklad financovaný z rezervy 

rozpočtu muzea představuje 0,35 % výdajů. 

 

V roce 2018 obdrželo muzeum od kraje dvě mimořádné dotace celkem ve výši 1 000 000,00 

Kč. Mimořádnou dotaci 500 000,00 Kč - příspěvek na velkou údržbu - Speciální svítidla pro 

projekt „Gotická plastika na Děčínsku“ a účelově určený příspěvek na práce spojené s 

„Oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československého státu“ ve výši 500 000,00 

Kč. Celkem to bylo 5,5 % výdajů.  

 

Z prostředků ministerstva kultury ČR bylo získáno 272.000,00 Kč na: 



o 60 000,00 Kč neinvestiční dotace na vydání katalogu „Dramatický rok 1968 

v Děčíně“. 

o 72 000,00 Kč neinvestiční dotace na vydání katalogu „Gotické umění na 

Děčínsku“. 

o 88 000,00 Kč neinvestiční dotace k VISK3 – programu pro knihovníky 

přechod na Tritius. 

o 52 000,00 Kč neinvestiční dotace na pořízení skříní s plnými dveřmi do 

depozitáře textilu v Děčíně.  

 

Z ostatních transferů mimo rozpočet Ústeckého kraje byl přijat transfer z územních rozpočtů 

Města Varnsdorf ve výši 50 000,00 Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 

města Varnsdorf na úhradu běžných nákladů spojených s tvorbou a vydáním Almanachu 

k 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město. 

 

Časové rozlišení přijatého investičního transferu činilo v roce 2018 z majetku získaného 

z dotací Ministerstva kultury ČR 8 tis. Kč.  

 

Dále byl na účet organizace připsán účelově určený příspěvek – investiční dotace ze státního 

rozpočtu MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 86 tis. Kč. Tato 

dotace je určena na Podprogram VISK 3 na rok 2018 na projekt: „2. zahájení a pokračující 

automatizace, Přechod z knihovního systému Clavius na nový Tritius“. Vzhledem k tomu, že 

jde o investiční příspěvek, tak nebyl zapracován do výnosů, ale na účet 416. 

Dále byly schváleny investiční prostředky – účelově určené z Ministerstva Kultury ČR na 

pořízení solitérních vitrín se schránkou na PROSORB včetně náplně ve výši 51 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že jde o investiční příspěvek, tak nebyl zapracován do výnosů, ale na účet 

416. 

Vlastní příspěvek Ústeckého kraje na provoz mimo dohodnuté projekty financoval 90,1 % 

rozpočtu. Podíl vlastních výkonů na nákladech mírně vzrostl o proti minulému roku (z 1,84 

%) na 2,07 %. 

 


