VÝRO NÍ ZPRÁVA
spole nosti

za hodnocené období

2006

RMK, o.p.s.
Výro ní zpráva, r. 2006

1. Základní charakteristika spole nosti
1.A Založení spole nosti
Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ
spole ného rozhodnutí Tatra, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice, dne 22.12. 1997, a to
podpisem Zakládací smlouvy spole nosti. Dne 31.3. 1998 pak byla zapsána do rejst íku o.p.s.
vedeném u Obchodního soudu v Ostrav . Zakládací smlouvou je dáno:
- název spole nosti

REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOP IVNICI, o.p.s.

- sídlo spole nosti

Záhumenní 369
Kop ivnice
742 21

- druh poskytovaných obecn prosp šných služeb - zajiš ování provozu muzeí a jejich
zp ístupn ní široké ve ejnosti

- orgány spole nosti

Správní rada
Dozor í rada
editel

1.B Profil spole nosti
Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. tvo í Technické muzeum Tatra, Expozice Emila a
Dany Zátopových, Muzeum Fojtství a Šustalova vila. Základním posláním RMK, o.p.s. je
provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozovat i jiné, dopl kové
služby, na základ vydaných živnostenských list . Na Obecním živnostenském ú ad
stského ú adu v Kop ivnici byly ohlášeny tyto živnosti:
-

muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek
reklamní a propaga ní innost
koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje
zprost edkování obchodu a služeb
po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí
konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie

V ervnu tohoto roku bylo nov otev eno po rekonstrukci Muzeum Fojtství. Zprovozn ní je
výsledkem programu SROP, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici – vybudování
expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák –
Zde ka Buriana a Emila Zátopka.
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1.C Provozovny
-

Záhumenní 369, Kop ivnice, 742 21
Záhumenní 1, Kop ivnice, 742 21
Sad Dr. Edvarda Beneše, 226, 742 21 Kop ivnice

2. Správní a administrativní innost spole nosti, r. 2006
2.A Smlouvy a dodatky uzav ené mezi RMK,o.p.s. a Tatra, a.s.
V pr hu r. 2006 nebyly uzav eny žádné smlouvy ani dodatky k nájemním smlouvám mezi
Tatra, a.s. a RMK, o.p.s.

2.B Smlouvy a dodatky uzav ené mezi RMK, o.p.s. a m stem Kop ivnice
Dne 20.3. 2006 byla uzav ena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpo tu m sta.
Dne 9.10 2006 byl uzav en dodatek . 1 ke Smlouv o poskytnutí dotace z rozpo tu m sta.
Dne 25.1.2006 byl uzav en dodatek .1 k Mandátní smlouv z 1. 11. 2005.
Dne 17.5. 2006 byla uzav ena Smlouva o výp ce nemovitosti.
Dne 13.2. 2006 byl uzav en dodatek . 9 ke Smlouv o výp ce.
Dne 21.7.2006 byl uzav en dodatek . 10 ke Smlouv o výp ce.
.

3. Jednání Správní a Dozor í rady
3.A Správní rada
Složení SR k 1.1. 2006
edseda : Ing. Radim Volný
lenové : Ing. Miroslav K ížek
Ing. Alena Jan íková
Mgr. Zden k Kraj ír
Mgr. Milan Bureš
Ji í Novák
Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v r. 2006 uskute nila jednání SR RMK, o.p.s s touto
náplní.:
39. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 8.2. 2006
Výb r auditora spole nosti
Seznámení s p edb žnými výsledky hospoda ení za r. 2005
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Projednání odstoupení Mgr. Milana Bureše ze SR
40. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 22.6. 2006
Kooptace nového lena SR Mgr. Lukáše Filipa
Projednání a schválení ú etní záv rky za r. 2005
Projednání a schválení VZ spole nosti za r. 2005
Projednání manažerské smlouvy editelky spole nosti
41. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 24.7. 2006
Seznámení SR s odchodem editelky na nemocenskou a posléze mate skou
dovolenou
Projednání otázky zástupu editelky ve vedení spole nosti
Vyhodnocení manažerské smlouvy editelky
Zm na manažerské smlouvy editelky
editelka byla zúkolovaná k projednání ur itých záležitostí týkajících se projektu
SROP
42. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 14.12. 2006
projednání manažerské smlouvy pro zástupce editelky Mgr. Daniela Šiguta a nové
manažerské smlouvy pro editelku
informace o p edání funkce mezi editelkou a jejím zástupcem
seznámení s provedenou kontrolou hospoda ení RMK k 31.10.2006, kterou provedli
vybraní zástupci DR
informace o evidenci exponát
seznámení s výsledky hospoda ením RMK 1-10/2006
informace o inventu e majetku Tatra, a.s., v nájmu RMK k 31.10. 2006
informace o p est hování exponát do nového depozitá e v areálu Tatra, a.s.
projednání problematiky používání log a nápis TATRA
projednání pln ní úkol z minulých zasedání SR

Složení SR RMK, o.p.s. k 31.12. 2006:

len SR

Kooptace ke dni

Délka mandátu

II. kooptace

Ukon ení mandátu

Mgr. Kraj ír

20.12. 2004

3 roky

20.12. 2007

Ing.Jan

3 roky

20.12. 2007

Mgr. Filip

23.10. 2001
20.12. 2004
22.6. 2006

3 roky

22.6. 2009

Ji í Novák

16.3. 2005

3 roky

16.3. 2008

íková
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Ing.Volný

20.12. 2004

3 roky

20.12. 2007

Ing. K ížek

20.12. 2004

3 roky

20.12. 2007

3.B Dozor í rada
Dozor í rada pracovala k 1.1. 2006 ve složení:
edseda Ing. Vladislava Musilová
lenové Ing Josef Pavelka
Ing. Martin Hrn árek
Ing. Jan Matúš
dipl. ek. Miroslav Kurec
Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v roce 2006 uskute nila jednání DR RMK, o.p.s.
s touto náplní:

17. ádné zasedání DR RMK, o.p.s. ze dne 21.6. 2006
Kooptována byla Irena Bukvaldová (po odstoupení dipl. ek. Kurce) za Tatra a.s.,
podruhé byli kooptováni Ing. Pavelka a Ing. Matúš
Projednání ú etní záv rky za r. 2005 a výro ní zprávy za r. 2005
Informace o programu SROP, projekt Rozvoj RMK
Informace o složení a jednáních SR
Seznámení se záv ry kontroly hospoda ení, která prob hla v íjnu 2005
edjednán termín kontroly inventarizace a hospoda ení v roce 2006
Zadání úkol pro editelku

Složení DR RMK, o.p.s k 31.12. 2006

len DR

Kooptace ke dni

Délka mandátu

II. kooptace ke dni

Ing. Pavelka
Ing. Matúš

Ing. Musilová
Irena
Bukvaldová
Ing. Hrn árek

3 roky

Ukon ení mandátu

4.10. 2002
21.6.2006
30.11. 2001
21.6.2006
31.3. 2004

3 roky

4.10. 2005
21.6.2009
30.11. 2004
21.6.2009
31.3. 2007

21.6.2006

3 roky

21.6.2009

18.7. 2005

3 roky

18.7. 2008

3 roky
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DR, na základ kontroly hospoda ení ve spole nosti RMK, o.p.s., provedené 31.10.2006
doporu uje
SR stanovit hranici ve výši 100 tis. K pro prodej a likvidaci majetku v zodpov dnosti editele
RMK. SR RMK informovat o prodeji a likvidaci majetku do 100 tis. K nejmén 1 x ro .
Prodej majetku a likvidaci nad 100 tis. K uskute nit jen po p edchozím souhlasu SR RMK.

4. Personální a provozn -technická innost
4.A Personální stav spole nosti
pr

rný eviden ní p epo tený po et zam stnanc :

18 pracovník

+ 1 ídící pracovník

4. B Provozn – technická innost
4.B.1 Užívání stavebních objekt , nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení
Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.:
- KOZ II – Technické muzeum automobil , Záhumenní 369, 742 21 Kop ivnice
- Muzeum Fojtství Záhumenní .p. 1, 742 21 Kop ivnice
- Šustalova vila, sad Dr. Edvarda Beneše 226, 742 21 Kop ivnice
- objekt . 107 - dílny TM, sad Dr. Edvarda Beneše
Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a
podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny p ípadné závady a nedostatky na za ízení.
4.B.2 Provozní vybavení
Bylo dle momentálních pot eb a finan ní situace o.p.s. pr

žn dopl ováno.

5. Provoz muzeí
5.A P ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace
Leden - prezenta ní akce CK FOX prob hla dne 15.1. 2006 v prostorách Technického muzea
Tatra
Kv ten - tradi ní spolupráce s organizátory p ehlídky Kit Show
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erven - výstava „Václav Král – lov k, tv rce, u itel“ – 16.6. 2006 – retrospektivní
výstava k nedožitým 70. narozeninám p edního p edstavitele eského pr myslového
designu, výstava obsahovala studie, designérské návrhy, ale i automobily, které byly
dle t chto plán realizovány. Na výstav bylo vystaveno 5 automobil .
Zá í - 1. - 3. 9. 2006 se uskute nila „Beskyd Veteran Rallye“, které se zú astnili pracovníci
RMK Vladimír Mí ek a Ivana Ká ová s vozem Tatra 57. Poda ilo se jim skv le
reprezentovat RMK, protože se umístili na vynikajícím 2. míst v celkovém po adí
rallye.
Zá í - 13. 9. v Technickém muzeu Tatra prob hl velký spole enský ve írek, který
uspo ádala Tatra a.s. pro své dealery a obchodní partnery z celého sv ta.
Zá í - 16.9. 2006, p ed odstartováním b hu Emila Zátopka rodným krajem, došlo v expozici
Emila a Dany Zátopových ke slavnostnímu odhalení bronzové sošky Emila
Zátopka a pochodn z olympijských her v Los Angeles v roce 1984.
Listopad - 25. 11. se v Technickém muzeu Tatra uskute nil doprovodný program (raut)
k tane ní sout ži Tatra 2006.

5.B P ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace
Kv ten - výstava „Fantazie“ – okresní p ehlídka výtvarných prací žák ZŠ a ZUŠ, vernisáž
spojena se slavnostním otev ením (26.5.2006) zrekonstruovaného objektu MF a
s p edstavením nové expozice v MF, vše za p ítomnosti ministra kultury R
erven - prodejní výstava Jana Sko epy, cestovatele, um lce a žáka Zde ka Buriana, byly
vystavovány obrazy, um lecké p edm ty s exotickou tématikou (africká zví ata,
domorodci, potáp cí p ilba námo ník US atd.), které autor v tšinou vytvo il i
posbíral v Tanzanii a Zanzibaru
Zá í - fotografická výstava „Zem eská, domov m j“ v termínu16.9.2006-26.11.2006, jejím
autorem byl Mgr. Michal Bureš historik a amatérský fotograf, fotografie
znázor ovaly nejr zn jší památky a p írodní úkazy nacházející se na území R.
Prosinec - tématická výstava „Vánoce na Fojtství“ 8.12.2006-14.1.2007. Výstavu p ipravili
pracovníci RMK ve spolupráci s regionálními znalci dané tématiky. Krom
exponát , týkajících se váno ních svátk , byla p edstavena lidová emeslná výroba
váno ních ozdob ze slámy.

5.C P ehled významn jších akcí v muzeu Šustalova vila v oblasti prezentace
Leden - výstava „Okamžik zážitku“ – výstava prezentující programy zážitkové pedagogiky
Duben – „Velikono ní výstava“ – velikono ní výstava spojená s p ednáškou o
velikono ních zvycích a s ukázkou tradi ních velikono ních emesel
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Duben - Grzegorz Dabrowa – „IKONY“ –– výstava díla polského malí e tradi ních
k es anských ikon, výstava zahájena za ú asti autora, vystoupení violoncellového
kvartetu ZUŠ Zd. Buriana. ást díla polského um lce byla vystavena v kostele sv.
Bartolom je v Kop ivnici.
Kv ten - doprovodná filmová projekce k výstav „IKONY“ – 19.5. 2006 – Andrej
Tarkovskij, film o život a díle st edov kého malí e ikon
erven - výstava „Sv t dobrodružství a fantazie“ – prezentace d l v rámci sout žní okresní
výstavy ZUŠ a ZŠ s vyhlášením vít
této sout že
erven - výstava „Krajina jako ateliér“ – výstava fotografií Ivana Bumby, ocen ný
n kolika ocen ními , které jsou významné ve fotografickém sv , výstava je
zam ena na fotografii krajiny
ervenec - 1. 7. 2006 se uskute nilo v audiovizuálním sálu Šustalovy vily promítání
historického filmu Jan Rohá z Dubé. Promítání prob hlo v rámci výro í 25 let
úmrtí malí e a ilustrátora Zde ka Buriana. Režisér filmu byl inspirován p i
natá ení daného filmu, malí ovými obrazy
ervenec - 2. 7. 2006 prob hlo v audiovizuálním sálu Šustalovy vily další promítání v rámci
výše zmi ovaného výro í. Konkrétn se jednalo o promítání filmu Dobrodružství
Robinsona Crusoe, námo níka z Yorku. Jednalo se o animovaný film, který m l
p ilákat hlavn d ti.
Zá í - fotografická výstava Bamboocha, její autorka, Mgr. Petra Bílková je mladá
absolventka pedagogické fakulty UP v Olomouci – byly vystavovány velké fotografie
expresivních ženských akt na plexisklu v duchu hesla „nahota versus voda“.
Zá í - 15. 9. 2006 se konala v audiovizuálním sálu Šustalovy vily beseda s fotografem Ivanem
Bumbou, který m l v Šustalov vile výstavu fotografií, detaily viz výše.
Zá í - 24. 9. 2006 po ádala, v audiovizuálním sálu Šustalovy vily, ZUŠ Z. Buriana výtvarný
seminá , ur ený pro u itele výtvarné výchovy. Krom samotného seminá e se u itelé
podrobn seznámili s expozicemi a badatelnou v Šustalov vile.
Prosinec - výstava „Sv t animovaného filmu“. Auto i výstavy jsou lenové QQ Studia
Ostrava. Výstava ukazovala práci animátor od prvotního nápadu po hotový film,
výstava byla vhodn dopln na nejr zn jšími figurkami a rekvizitami
z animovaného filmu.
Prosinec - 14. 12. 2006 se konala, v audiovizuálním sálu ŠV, beseda s leny QQ Studia
Ostrava a p i této akci se také uskute nilo promítaní studentských animovaných
film k výstav „Sv t animovaného filmu“, podrobnosti viz výše.
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6. Návšt vnost
6.A Návšt vnost Technického muzea automobil , r. 2006
Technické muzeum r. 2006
Návšt vnost
Dosp lí Mládež Celkem r.2006
Leden
Únor

430

194

624

1175

544

1719

ezen

1321

519

1840

Duben

2706

1192

3898

Kv ten

2894

4863

7757

erven

2891

6463

9354

ervenec

7607

2924

10531

11419

4516

15935

3752

2595

6347

2226

1569

3795

Listopad

1466

850

2316

Prosinec

1151

818

1969

Celkem

39038

27047

66085

Srpen
Zá í
íjen

6.B Návšt vnost Muzea Fojtství, r. 2006
Muzeum Fojtství r.
2006
Návšt vnost
Dosp lí

Mládež

Celkem
r.2006

Leden

0

0

Únor

0

0

ezen

0

0

Duben

0

0

Kv ten

33

117

150

erven

76

606

682

258

176

434

Srpen

356

265

621

Zá í

101

69

170

27

98

125

27

76

103

ervenec

íjen
Listopad
Prosinec

35

230

265

Celkem

913

1637

2550

Z d vodu celkové rekonstrukce budovy bylo MF do 26.5.2006 uzav eno pro ve ejnost.
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6.C Návšt vnost Šustalova vila, r. 2006

Šustalova vila 2006
Návšt vnost
Celkem
r.2006

Dosp lí

Mládež

Leden

21

36

57

Únor

85

43

42

ezen

34

33

67

Duben

107

257

364

Kv ten

61

242

303

erven

64

251

315

157

117

274

229

198

427

72

77

149

42

96

138

Listopad

39

90

129

Prosinec

34

26

60

Celkem

903

1465

2368

ervenec
Srpen
Zá í
íjen

6.D Návšt vnost RMK, o.p.s. celkem, rok 2006
Celkem Regionální muzeum v
Kop ivnici, o.p.s., r. 2006
Návšt vnost
Dosp lí Mládež Celkem r.2006
Leden

451

230

681

1218

586

1804

1355

552

1907

Duben

2813

1449

4262

Kv ten

2988

5222

8210

erven

3031

7320

10351

ervenec

8022

3217

11239

12004

4979

16983

3925

2741

6666

2295

1763

4058

Listopad

1532

1016

2548

Prosinec

1220

1074

2294

Celkem

40854

30149

71003

Únor
ezen

Srpen
Zá í
íjen
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7. Ú etní záv rka – komentá
7.A Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce r. 2006
O.p.s. dosáhla v r. 2006 istý obrat ve výši
8 608 tis. K
Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil
546 tis. K
Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti
130 tis. K
Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 416 tis. K
Da ová povinnost z hlavní innosti za r. 2006 iní
Da ová povinnost z dopl kové innosti za r. 2006 iní
za r. 2005 inila

34 tis. K
82 tis. K
0
K

O. p.s. dosáhla v roce 2005 istý obrat ve výši
6 687 tis. K
Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil
-303 tis.K
Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti
-502 tis. K
Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 199 tis. K

7. B P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na zdroje:
(vychází z výkazu zisk a ztrát – ú ty 601 až 691)

Hlavní innost
- tržby ze vstupného
- dotace M sto Kop ivnice
- ostatní p íjmy

Celkem

Dopl ková innost:

r. 2005
3 168 tis. K
689 tis K
36 tis. K

3 893 tis. K

r.2005

r. 2006
3 876 tis. K
2 098 tis. K
19 tis. K

návšt vníci
M sto Kop ivnice
r zní

5 993 tis K

r.2006

- Odborná muzejní pé e
- Prezentace výrobk Tatra
- Úplata za komisní prodej
- Služby archívu
- Ostatní
- Tržby za prodej zboží
- Reklamní a propag. innost
- Pronájmy

1 030 tis. K
747 tis. K
394 tis. K
3 tis. K
10 tis. K
536 tis. K
4 tis K
40 tis. K

1 030 tis K
757 tis. K
311 tis. K
27 tis. K
43 tis. K
371 tis. K
5 tis. K
68 tis. K

Celkem

2 764 tis. K

2 612 tis. K
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7.C Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti:
Fond základního jm ní je tvo en:
- vklady zakladatel :
sto Kop ivnice
Tatra a.s.
zní

- pen žní vklad
- nepen žní vklad
- pen žní vklad
- nepen žní vklad
- dary

50 tis. K
344 tis. K
58 tis. K
192 tis. K
134 tis. K

Celkem

778 tis. K

Fond rezervní ve výši 0,- tis. K .
V roce 2005 nepokryta ztráta ve výši 49 tis. K

7.D Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti:
(dle Rozvahy o.p.s)
7.D.1 Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2006 tvo í:
k 31.12. 2005

k 31.12. 2006

- samostatné movité v ci a soubory ve výši
491 tis. K
325 tis. K
- drobný dlouh. hmot.majetek
663 tis. K
630 tis K
- ostatní dlouhodobý hm. majetek
55 tis K
55 tis K
- um lecká díla a p edm ty
241 tis K
245 tis K
__________________________________________________________________
celkem
1 450 tis. K
1 255 tis. K

K 31.12. 2006 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi
fyzickým a ú etním stavem.

7.D.2 Zásoby k 31.12.2006 ve výši 158 tis. K tvo í:
k 31.12. 2005

- zásoby materiálu ve výši
- zásoby zboží na sklad a v prodejn ve výši
celkem

k 31.12. 2006

53 tis. K
156 tis. K

58 tis. K
100 tis K

209tis. K

158 tis. K

- opravná položka ke zboží

30 tis. K

K 31.12.2006 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi
fyzickým a ú etním stavem.
7.D.3 Pohledávky k 31.12.2006 ve výši 918 tis. K jsou tvo eny :
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pohledávkami z obchodního styku:
- z toho po lh splatnosti

545 tis. K
1 tis. K

poskytnuté zálohy dodavateli:

373 tis. K

7.D.4 Stav pen žních prost edk k 31.12. 2006 ve výši 1 738 tis. K je tvo en:
k 31.12. 2005

k 31.12. 2006

- z statkem bankovního ú tu
- z statkem pokladny
- z statkem cenin (stravenky)

1 107 tis. K
77 tis. K
10 tis. K

1 602 tis. K
128 tis. K
8 tis. K

celkem

1 194 tis. K

1 738 tis. K

K 31.12.2006 byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin. Nebyl
zjišt n žádný rozdíl.

7.D.5 Závazky o.p.s. k 31.12.2006 ve výši 1 422 tis. K jsou tvo eny:
k 31.12. 2005

- závazky z obchodního styku ve výši
- z toho po lh splatnosti
- p ijaté zálohy
- závazky za zam stnanci a v i státu z mezd
- da z p íjmu
- DPH za 4 tvrtletí
- dohadný ú et pasivní

867 tis. K
0
21 tis. K
302 tis. K
64 tis. K

celkem

1 254 tis. K

k 31.12. 2006

839 tis. K
1 tis. K
34 tis. K
337 tis. K
116 tis. K
79 tis. K
17 tis. K
1 422 tis.

7.D.6 Úplný objem náklad
Celkové náklady k 31.12. 2006 iní 8 062 tis. K , z toho:
na hlavní innost
na dopl kovou innost
na správní innost
celkem

k 31.12. 2005

k 31.12. 2006

3 677 tis. K
2 081 tis K
1 232 tis. K

5 045 tis. K
1 838 tis. K
1 179 tis. K

6 990 tis. K

8 062 tis. K

Zpracoval : Mgr. Daniel Šigut
zastupující editel RMK,o.p.s.
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