VÝROČNÍ ZPRÁVA
2016
Oblastního muzea Praha – východ, p. o.
Základní údaje o organizaci
Název: Oblastní muzeum Praha – východ, p. o. Středočeského kraje
Sídlo: Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 00067539
Ředitelka: Mgr. Hana Závorková
www stránky: www.ompv.cz
Číslo organizace (dle SK): 613
Oblastním muzeum Praha východ, p.o. spravuje tyto pobočky:
Arnoldinovský dům v čp. 97 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Katovna v čp. 213, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v čp. 115, Hrusice
Areál Horního zámku - PNÚO, kaple sv. Anny v čp.11,
Panenské Břežany
Hrad Jenštejn ( objekt je v majetku obce Jenštejn)

Oblast činnosti
Hlavním účelem zřízení je získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.
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Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2016

1)

Fyzický počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem

42

Z toho:
-

kmenových zaměstnanců

14

-

externích zaměstnanců

29

Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek

Počet pracovníků
13

Pracovní poměr – zkrácený úvazek

1

DPP

31

DPČ

7

Přepočtený počet zaměstnanců
k 31.12.2016
14

Průměrná měsíční mzda v Kč
CELKEM

2015

2016

Vývojový ukazatel
(2016/2015*100)%

25800

27900

108

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:
Hlavním důvodem zvýšení průměrné měsíční mzdy za rok 2016 bylo značné množství
odpracovaných přesčasových hodin zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, kteří zajistili,
kromě pracovníků na dohody o provedení práce, dokončovací práce v historickém areálu
v Panenských Břežanech.
Dále došlo ke zvýšení průměrné mzdy u zaměstnanců v hlavním pracovním poměru Nařízením
vlády č. 316/2016 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
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Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016
Výsledek hospodaření k 31.12. 2016
Výsledek hospodaření po
zdanění v Kč

2015

2016

Náklady celkem

11237257

12974342

Výnosy celkem

11575252

12975326

337995

984

+zisk/-ztráta

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016:
V roce 2016 příspěvková organizace Středočeského kraje, Oblastní muzeum Praha – východ, p. o.
(dále jen OMPv, p. o.) byla maximálně vytížena v důsledku dokončujících se prací spojených
s náročnými opravami historických objektů areálu Horního zámku v Panenských Břežanech a kaple sv.
Anny, přilehlých budov, dětského domečku, revitalizace zámeckého parku včetně generálního úklidu a
stěhování do zrekonstruovaných objektů.
OMPv, p. o. byla rovněž pověřena kolaudací jak kaple sv. Anny, tak i zámku a vedlejších provozních
budov. Dalším úkolem zadaným zřizovatelem, byla příprava a realizace Památníku národního útlaku a
odboje, včetně tematické, multimediální expozice v zámku a pamětní desky v kapli sv. Anny.
Historický areál Horního zámku v Panenských Břežanech byl pro veřejnost slavnostně otevřen dne 8. 12.
2016, nicméně III. Etapa – závěrečná - Dokončení revitalizace zámecké zahrady: Vodních cest, glorietů,
závlahového systému, oprava ohradní zdi a venkovního osvětlení je plánována na konec roku 2017/2018.
Na základě výše uvedeného došlo k nárůstu účtu: 518 – ostatní služby, účtu 521.20 – OON (Dohody o
provedení práce) a s tím související účet 524 – zákonné soc. pojištění (některé DPP překročily částku 10
tis. Kč a proto vznikla povinnost odvodu zákonného soc. a zdr. pojištění).
Účet 549 – jiné náklady - byl navýšen o nové pojištění majetku v Památníku národního útlaku a odboje
v Panenských Břežanech. Dovybavením interiérů budov v areálu Horního zámku (expozice
Gerstel,autentické předměty, vybavení kanceláří, provozních místností) drobným dlouhodobým majetkem,
došlo k navýšení účtu 558.
Závěr:
Výsledek hospodaření OMPv,p.o. byl v roce 2016 zásadně ovlivněn dokončováním projektu Revitalizace
Horního zámku v Panenských Břežanech. Objekty v areálu Horního zámku včetně zámecké zahrady jsou
velmi cennými kulturními památkami, u nichž v průběhu rekonstrukce byly odkrývány prvky, které bylo
nutno z hlediska památkové péče zachovat, např. zrestaurovat sluneční hodiny, opatřit dobové zařízení do
interiéru, doplnit původní kovářské lampy apod., ale i zajistit úklid, stěhování, kácení nebezpečných
stromůaj. včetně služeb.
Na tyto práce bylo nutno flexibilně reagovat , aby byl dodržen závazný termín dokončení a nedošlo ke
ztrátám i proto byly uzavírány krátkodobé pracovní poměry a objednávány služby nad běžný rámec
pracovních úkolů.
Tím došlo k nárůstu nákladů, které musely být financovány částečným čerpáním
rezervního fondu a zvýšením závazného limitu mzdových prostředků.
OMPv,p.o se i přesto snažilo, aby provoz svých objektů nebyl negativně ovlivňován těmito zvýšenými
aktivitami na pobočce PNÚO Panenské Břežany – Horní zámek čp. 11 v Panenských Břežanech.
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Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

Závazný ukazatel

Hodnota
Schválená
po
Skutečnost
Plnění
hodnota
změnách
na konci
[%]
v RK v Kč schválená roku v Kč
RK v Kč
1
2
3
4=3/2*100

Provozní příspěvek celkem
Objem prostředků na mzdy (limit)

9940000

10901056

10901056

100

7200000

7439988

7431019

99,9

Objem finančních prostředků na odpisy majetku

470388

470388

470388

100

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:
Zvýšený závazný ukazatel mzdových prostředků vznikl již zmíněnými hodinami přesčas u
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a novými dohodami o provedení práce z důvodu
dokončovacích prací v areálu Památního národního útlaku a odboje (drobné úpravy a opravy
historických budov, úklid budov – zámek a kaple sv. Anny, úprava areálu včetně vyčištění části
zahrady, stěhování nábytku apod.)
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Účelové neinvestiční a investiční dotace

Investiční příspěvek zřizovatele
Účel příspěvku
dokončovací stavební práce
v PNÚO

Výše příspěvku
v Kč

Čerpáno v
Kč

955890

955890

Číslo a
datum
usnesení RK
089-34/2016
17.10.2016

Celkem

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:
Na akci „Dokončovací práce na zámku v Panenských Břežanech“
dle usnesení číslo 089-34/2016/RK byl zřizovatelem poskytnut investiční příspěvek ve výši 1mil.
Kč. Jednalo se o stavební práce, elektromontáže a kanalizaci – technické zhodnocení zámku.
Nevyužité prostředky ve výši 44.110 Kč byly vráceny zřizovateli na úč
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Fond investic
Celkové čerpání Fondu investic
Období

2015

2016

Rozdíl

Částka v Kč

69235

0

69235

Položkové čerpání Fondu investic
Název investiční akce

Čerpání v Kč

0

0

Celkem
Komentář k čerpání Fondu investic:
V roce 2016 nebylo z fondu investic čerpáno.
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Číslo a datum usnesení RK

Výsledky kontrol
Vnější kontroly

Název
kontrolního
orgánu

Zaměření
kontroly

Kontrolované
období

Datum
vykonání
kontroly

Nápravné opatření k
odstranění
Zjištěné
nedostatky
zjištěných
(ano/ne)
nedostatků
(splněno/nesplněno)

Svazová
inspekce BP

Bezpečnost
a ochrana
zdraví při
práci

2011-2016

10.2.2016

ne

0

Krajská
hygienická
stanice

Ochrana
veřejného
zdraví

2007-2016

5.5.2016

ne

0

Státní
okresní
archiv

Spisová
služba

2016

6.10.2016

ne

0

23.6.2016

Ne

Pha-východ
OSSZ Phavýchod

Povinnosti
v nemoc. a
důchod.
poj.

2013-2016

0

Vnitřní kontroly
Interní směrnice č. 14 – finanční kontrola

Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti organizace při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního
kontrolního systému. Předmětem je zejména:
- prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky,
- zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům či neúčelným nakládáním s těmito prostředky,
- řádně informovat vedoucí orgánu veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky.

Dne 30. 6. a 30. 9. 2016 byly provedeny namátkové kontroly konečného zůstatku hotovosti
pokladny číslo 02 v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích. Schodek nebo
přebytek nebyl zjištěn.
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Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2016
Fyzický počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem

42

Z toho:
-

kmenových zaměstnanců

14

-

externích zaměstnanců

29

Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek

Počet pracovníků
13

Pracovní poměr – zkrácený úvazek

1

DPP

31

DPČ

7

Přepočtený počet zaměstnanců
k 31.12.2016
14
Průměrná měsíční mzda v Kč
CELKEM

2015

2016

Vývojový ukazatel
(2016/2015*100)%

25800

27900

108

8

Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2016:
Hlavním důvodem zvýšení průměrné měsíční mzdy za rok 2016 bylo značné množství
odpracovaných přesčasových hodin zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, kteří zajistili,
kromě pracovníků na dohody o provedení práce, dokončovací práce v historickém areálu
v Panenských Břežanech.
Dále došlo ke zvýšení průměrné mzdy u zaměstnanců v hlavním pracovním poměru Nařízením
vlády č. 316/2016 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016

Stanovené závazné ukazatele:

Závazný ukazatel

Hodnota
Schválená
po
Skutečnost
Plnění
hodnota změnách
na konci
[%]
v RK v Kč schválená roku v Kč
RK v Kč
1

2

3

4=3/2*100

Provozní příspěvek celkem
Objem prostředků na mzdy (limit)

9940000

10901056

10901056

100

7200000

7439988

7431019

99,9

Objem finančních prostředků na odpisy majetku

470388

470388

470388

100

…
…
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Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016:
Zvýšený závazný ukazatel mzdových prostředků vznikl již zmíněnými hodinami přesčas u
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a novými dohodami o provedení práce z důvodu
dokončovacích prací v areálu Památního národního útlaku a odboje (drobné úpravy a opravy
historických budov, úklid budov – zámek a kaple sv. Anny, úprava areálu včetně vyčištění části
zahrady, stěhování nábytku apod.).

Účelové neinvestiční a investiční dotace
a) Neinvestiční dotace
Poskytovatel

Účel dotace

Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

Účel dotace

Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

0

Celkem

Investiční dotace
Poskytovatel
0

Celkem

Investiční příspěvek zřizovatele
Účel příspěvku
dokončovací stavební práce v PNÚO

Výše příspěvku v
Kč

Čerpáno v Kč

955890

955890

Celkem

10

Číslo a datum
usnesení RK
089-34/2016
17.10.2016

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31.12.2016:
Na akci „Dokončovací práce na zámku v Panenských Břežanech“ dle usnesení číslo 089-34/2016/RK
byl zřizovatelem poskytnut investiční příspěvek ve výši 1mil. Kč. Jednalo se o stavební práce,
elektromontáže a kanalizaci – technické zhodnocení zámku. Nevyužité prostředky ve výši 44110 Kč byly
vráceny zřizovateli na účet.
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Fond investic
Celkové čerpání Fondu investic
Období

2015

2016

Rozdíl

Částka v Kč

69235

0

69235

Položkové čerpání Fondu investic
Název investiční akce
0

Čerpání v Kč

Číslo a datum usnesení
RK

0

Celkem
Komentář k čerpání Fondu investic:
V roce 2016 nebylo z fondu investic čerpáno.

Pohledávky a závazky
a) Pohledávky
90 - 180 dnů po
splatnosti

Nad 180 dnů po
splatnosti

zálohy plynu
zálohy elektřiny

73800
53300

0
0

Pohledávky celkem v Kč

127100

Pohledávky
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Komentář k pohledávkám:
Jedná se o předepsané zálohy dodávek plynu a elektřiny od dodavatelů energií.

Pohledávky vymáhané soudně:
0
Pohledávky prominuté:
0
Pohledávky odepsané:
0

b) Závazky
Závazky

Nad 30 dnů po splatnosti

dodavatelé

0

jiné …..
Závazky celkem v Kč
0

Bankovní úvěry a půjčky
0

Leasing
0

Veřejné zakázky
Příloha k č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.
0
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Návštěvnost na objektech OMPv,p.o.
Název objektu
Arnoldinovský dům
Zřícenina
hradu
Jenštejn

Celkem
6.519

Provoz
celoroční

2.474

5 měsíců

Katovna brandýská

576

Památník
Josefa
Lady a jeho dcery
Aleny
PNÚO
Panenské Břežany

13.177

Celkem:

24.046

1.300

každou sobotu v
sezoně
celoroční
od 8.12.oteřeno

V hlavní budově muzea V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, byla vyřazena v roce 2016 z provozu
výstavní síń, jelikož v ní bylo nutné skladovat AV techniku pro expozici PNÚO.
Hrad Jenštejn procházel v roce 2016 generální opravou, které byl i přizpůsoben návštěvnický provoz,
například hrad byl otevřen o měsíc později. Samozřejmě se tato opatření odrazila na celkové návštěvnosti.
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Odborné oddělení:
A) Sbírkotvorná činnost OMPv – Sbírka Oblastního muzea Prahavýchod, p.o.
Počet sbírkových předmětů k 31.12. 2016
Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky (mimo úbytkové
knihy) k 31.12.2015
Počet úbytků v roce 2016 (v úbytkových knihách)

20
0

Počet přírůstků v roce 2016 (I. stupeň)

318

Počet přírůstků v roce 2016 (II.stupeň)

950

Počet sbírkových předmětů zapsaných do CES

1.377

Počet zkontrolovaných sbírkových předmětů

3.753

Celkem předmětů za celou sbírku zapsaných do CES

B) Výroční zpráva jednotlivých oddělení
1)

39.507

Přírodovědné oddělení (zpracoval RNDr. Daniel Hrčka)
Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do CES (2016):
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Počet předmětů
Získaných z darů :
Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných sbírkových
předmětů:

932 inv. č. (ent.)
202 inv. č. (zool.)
511 inv. č. (bot.)
128
128

128
0
0
0
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34.270

Revise sbírek: termín

Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid, přemístění
sbírek, malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné publikace, články
do periodik:

Počet přednášek pro veřejnost
(OMPV):

Akce mimo Oblastní muzeum
Praha východ:

Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:
Počet vyřízených badatelských
dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než autorských:
(vypsat název a podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

kontroly podsbírek: archeologická (23.11.2016, Mgr. Němcová, E.
Kryšková), sbírková knihovna (3.11.2016, E. Kryšková, PhDr. M.
Pátra), historická podsbírka (14.9.2016, PhDr. K. Pátrová, A.
Němcová), výtvarná podsbírka (21.7.2016, M.Pátta, K.Klicperová),
etnografická podsbírka (K.Klicperová, A. Němcová),
průběžná kontrola Sbírky písemností a tisků a odstranění
nedostatků (RNDr. D. Hrčka, PhDr. K. Pátrová; zkontrolováno cca
1000 inv. č.)
Umístění prostředků proti škůdcům – tablety INVET, 2x ročně
Biolit, pravidelný úklid,
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících
přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a
vlhkosti
Publikace o Polabí
kontrola, úpravy textů, koordinace zpracování výstupu se
zpracovateli
přednáška pro školy – Příroda Brandýska a okolí I.
přednáška pro školy – Příroda Brandýska a okolí II.
organizace přednášek pracovníků OMPv v roce 2016 (J. Piller,
K.Pátrová, M.Pátra, E. Kryšková, O. Fiala, A. Němcová,
K.Klicperová), zejména:
14.1. J.Piller: Kokořínsko – krásy a zajímavosti
18.2. K.Pátrová: Kriminální příběhy na Brandýsku v 17. století
14.4: E. Kryšková: Aljaška – velká země na konci světa
10.3.2016: Pastva v chráněných územích
6.-10.6.2016: Seminář muzejních botaniků ČR a SR 2016
3.-9.7.2016: Floristický kurz ČBS 2016 v Mladé Boleslavi
15.11.2016: Fragmentace krajiny
Středočeské muzeum Roztoky,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK
Ekocentrum Křivatec při 01/34 ZO ČSOP,
Zelený svět – Metropolitní region
15 badatelských dotazů

-konzultace a porada s obcemi a městy z hlediska legislativy
v oblasti ochrany přírody, konzultace o přírodních poměrech
regionu Praha-východ, konzultace územního plánu z hlediska
přírodních poměrů (Odolena Voda)
konzultace legislativy v oblasti ochrany přírody s občany,
konzultace o přírodních poměrech regionu Praha-východ: kácení
v parku v Měšicích, kácení stromořadí v Kostelci nad Labem,
zapisování dat do nálezové databáze Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR (oficiální databáze využívaná jak pracovníky
ochrany přírody, tak úředníky státní správy a samosprávy),
zapsáno 134 záznamů o výskytech druhů rostlin, ale i
bezobratlých (pavouci, korýši..)
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Spolupráce na výstavách
OMPv:

realizace praktické péče pro podporu ohrožených druhů –
výlov řas z bazénku v Panenských Břežanech pro podporu čolků
aktivní účast na jednáních vztahujících se k ochraně přírody
regionu:
jednání k vyhlašování VKP Slaniska u trati
jednání k záchraně zvonku hadincovitého v lokalitě Les u Libeže
vyjádření k záměru rušení PP Hluchov
jednání o hloubení tůní v Drahanském údolí pro podporu výskytu
mloka skvrnitého
správa GIS – metodická pomoc při správě a úpravě dat,
konzultace při zpracování mapových výstupů
skeny fotografií pro PNUO Panenské Břežany
činnosti související s funkcí vedoucího odborného oddělení –
plán odborného oddělení na rok 2017, výroční zpráva za rok
2016, aktualizace zapsaných sbírkových předmětů do Centrální
evidence sbírek Ministerstva kultury ČR za všechny podsbírky,
kontrola dokumentace, průběžná kontrola podsbírky písemnosti a
tisky (s PhDr. K. Pátrovou), svolávání členů oddělení, koordinace
přednášek a témat výzkumu, administrativní činnosti – evidence
výpůjček ad.
školení CES
účast na archeologických dohledech:
22.4. (Hoštice, Jenštejn), 22.6. (Kojetice),
22.7. (Postřižín), 12.9. (Čelákovice), 14.9. (Bašť), 11.10. (Stará
Boleslav), 3.11. (Nová Ves),
4.11. Panenské Břežany), 7.11. (Brázdim),
11.11. (Zlonín), 23.11. (Veleň), 9.12. (Bašť),
14.12. (Předboj)
hrabání listí PNUO Panenské Břežany
zápůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Školní obrazy a
pomůcky od 24. 4. do 29. 5. 2016 (prodlouženo do 12. 6. 2016)

2) Etnografické oddělení a činnost konzervátorského pracoviště (zpracovala Kateřina Klicperová)
Celkový počet zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do CES:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových předmětů
zapsaných do
II. stupně:
Revise sbírek: termín

826 inv.č.
826 inv.č.
6

6
řádná roční inventarizace 12.12.2016 - 30.12.2016, část
podsbírky zemědělství, zpracování zem. produktů, 132 předmětů
– 12,7% sbírky
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Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid, přemístění
sbírek, malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné publikace,články
do periodik:
Počet přednášek pro veřejnost
(OMPV):
Akce mimo Oblastní muzeum
Praha východ:
Aktivní spolupráce s jinými
subjekty mimo OMPv:
Počet vyřízených badatelských
dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než autorských:
(vypsat název a podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:
Konzervátorské pracoviště:

Předměty z historické sbírky a
etnografie – různé materiály

Předměty ze sbírky VU,
archivu - papír

Ošetření prostoru depozitáře proti škůdcům INVET, pravidelný
úklid,
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících
přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a
vlhkosti

0

- kontrola přírodovědné podsbírky a sbírkové
dokumentace
- textil – praní, čištění, žehlení, převážně předměty
z daru – Senohraby
- čištění, opravy a retuše plastické mapy – expozice
AD
- čištění, odrezení, konzervace 3 kovových cedulí
- čištění, opravy, retuše 3 loutek
- ošetření proti červotoči – nebozez, hoblík
- čištění, mytí nových přírůstků –
pozůstalost Činovec – nádobí, domácnost 48ks, praní textilu
- čištění odrezení svícnu PB
- čištění malovaných desek PB
- opravy a retuše vázy PB
- čištění a natírání lavic PB
- čištění lustrů PB
- čištění, konzervace vojenských válenek
- čištění, opravy daru ze školky – knihy, hračky, stavebnice
- čištění, odrezování 3 šermířských masek – trvá
- čištění kovářského měchu - trvá
- příprava předmětů pro výstavu Školní obrazy a pomůcky
– čištění a opravy vystavených panelů, lavic, tabule, počítadel,
pomůcek, obrazů
- čištění a opravy školních plakátů získaných do sbírek - probíhá
- snímání fotografií z panelů (vitríny Hrusice), čištění
- opravy reprodukcí Lada 10ks
- čištění, opravy sbírkových předmětů – archiv 9ks
čištění souboru not 48ks
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Archeologie:

Ostatní činnost:

- mytí archeologických přírůstků – dar č.p.152
- ošetření arch. nálezů - Hlavenec

- účast na přípravě a průběhu akcí muzea
- 3.4. divadelní představení
- 14.5. Hrátky s kocourem Mikešem AD
- 27.5. Muzejní noc Hrusice
- 16.6. vernisáž výstavy 70 let Bratři v triku
- pomoc při instalaci výstavy školní obrazy a pomůcky
- popis předmětů HS, našívání cedulek s čísly na textil
- pomoc při instalaci výstavy Karel IV.
- pomoc při úklidu a otevření památníku PB
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3)

Oddělení sbírky písemností a tisků, sbírková a příruční knihovna
(zpracovala Eva Kryšková)
Celkový počet
zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
I.stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
II. stupně:
Počet předmětů
Získaných z darů :

10.986 – Sbírková knihovna
11.010 – Sbírka písemností a tisků
4.450 – Příruční knihovna

Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů:
CLAVIUS :

0

49 – Sbírková knihovna
463 – Sbírka písemností a tisků
49 – Sbírková knihovna
38 – Sbírka písemností a tisků
49 – Sbírková knihovna
38 – Sbírka písemností a tisků :
50 – Sbírková knihovna
38– Sbírka písemností a tisků :

0
4.450 celkem jednotek
Nově zapsáno 40 jednotek

Stále probíhá revize Sbírky písemností a tisků
Revise sbírek: termín

Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné publikace,
články do periodik:
Počet přednášek pro
veřejnost:
Akce mimo Oblastní
muzeum Praha východ:

Doplňování chybějících předmětů
Třídění předmětů nezapsaných
udržování vhodné teploty a vlhkosti vzduchu, pravidelné zaplynování
depozitářů (ochrana proti plísním a škůdcům), vhodné pokud možno
uzavřené skladovací obaly a úložné prostory (např. mapník) na
archiválie, úklid depozitářů - zabraňuje nevhodnému hromadění prachu
a jiných nečistot

0
1 přednáška (14.4.2016: Ajaška, velká země na konci světa)
8.6. 2016, seminář Autorské právo III
14. 9. 2016, seminář Aktuality spisové a archivní služby ve veřejném
sektoru
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Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:

Počet vyřízených
badatelských dotazů:

Knihovna Eduarda Petišky – Brandýs nad Labem
Klub seniorů Brandýs nad Labem : Projekt rekonstrukce pomníku
Ostrostřelecké jednotky v Brandýse nad Labem
Zámek Brandýs nad Labem – Petr Enc, materiály pro knihu o II. sv.
válce
Muzeum Čelákovice – výměna materiálů
43

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

0

Jiná činnost:

Indexace a tisk záznamů v knihovnickém systému Bach
Vedení Spisové služby OMPV a zápis pošty OMPV

Spolupráce na výstavách
OMPv :

Oddělení archeologie (zpracovala Mgr. Andrea Němcová)
Celkový počet sbírkových
předmětů resp. souborů
předmětů zapsaných v
podsbírce:
Celkový počet sbírkových
předmětů resp. souborů
předmětů zapsaných
v podsbírce do CES
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
hlášených za r. 2016 do
CES:
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
zapsaných v r. 2016 do I.
stupně evidence:
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
zapsaných v r. 2016 do II.
stupně evidence:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů v r.
2016:
Revize podsbírky:

6.007 položek

3.939 inv.č. (69473 předmětů archeologické povahy)

356 inv.č. (7237 předmětů archeologické povahy)

4

356 inv.č. (7237 předmětů archeologické povahy)
Proběhla revize části fondu ZAV muzea z 80. let 20. století:
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Pravidelná inventura
sbírky: termín 10-12/2016
Ochrana sbírek, péče o
depozitární prostory.
Kontrola mikroklimatu
depozitářů.
Digitalizace a
fotodokumentace
sbírkových předmětů –
počet položek

Vlastní výzkumná činnost

zkontrolováno 525 inv.č.
Pravidelná inventura podsbírky: zkontrolováno 438 položek
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů,
vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti, sklep
AD – umístění odvlhčovačů, monitoring mikroklimatu
výměna poškozených obalů a popisů u některých předmětů
zapisovaných do II.stupně evidence
úklid depozitářů: vysávání, vytírání
fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně
evidence, rozsah 293 položek
determinace a popis archeologických nálezů ze záchranných výzkumu
Přemyšlení 2006, zápis do evidenční databáze přírůstků z jednotlivých
výzkumů: 410 položek = zpracováno 7392 arch. nálezů
ve spolupráci s ÚAPPSČ, muzeem Mladá Boleslav a externími
spolupracovníky OMPv byl proveden předstihový povrchový a
detektorový průzkum na dosud neznámé a nezkoumané
ohrožené lokalitě římského sídliště v k.ú. Sudovo Hlavno, které
je opakovaně vytěžována nelegálními detektorovými sběry; do
sbírky OMPv byly získány keramické a metalické nálezy ze
starší doby římské
-

Přednášková činnost pro
veřejnost a školy (OMPv):

Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:

Počet vyřízených
badatelských dotazů,
badatelské návštěvy:

Výstavní činnost:

1 x komentovaná prohlídka stálé expozice pro ZŠ, 1 x přednáška pro
veřejnost (Co se skrývá pod ulicemi Brandýsa), 5 x komentovaná
prohlídka expozice OM v rámci programu k Mezinárodnímu dni
archeologie
V rámci výjezdů do terénu byl prováděn monitoring stavební činnosti
ve sběrné oblasti OMPv a ve spolupráci s ostatními oprávněnými
organizacemi Středočeského kraje (ÚAPPSČ, ARUP) zajišťována
včasná archeologická památková péče v lokalitách zasažených
stavební aktivitou. V oblasti vlastní záchranné činnosti OMPv byla
věnována pozornost stavebním akcím individuální výstavby se
zřetelem na poskytování služby občanům Středočeského kraje.
Odborná spolupráce s institucemi: ÚAPPSČ, FF UK – Ústav pro
pravěk a ranou dobu dějinnou, ARÚ AV ČR Praha, Středočeská
archeologická komise
21 badatelských dotazů
18 badatelských návštěv

Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o. v dlouhodobé
expozici Staroboleslavská brána a v expozici Zřícenina hradu Jenštejn.
příprava scénáře výstavy o metodách nedestruktivní
archeologie
-

Jiná činnost:

v souvislosti s projektovou přípravou byl proveden předstihový
terénní průzkum vodních cest v areálu zahrady Horního zámku
Panenské Břežany

-

příprava a realizace programu k Mezinárodnímu dni
archeologie
spolupráce s ARÚ a středočeskou archeologickou komisí,
jednání o návrhu nového památkového zákona, připomínky
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-

Přijaté a evidované
korespondenční položky
– archeologická
památková péče a
stavební činnost v
regionu
Odeslaná a evidovaná
korespondence –
vyjádření, stanoviska,
expertní listy
Vyřízené výpůjčky nebo
zápůjčky sbírkových
předmětů
Dohody se stavebníky
pro potřeby vyřízení
dotace od SČK, podklady
pro žádost o dotaci
Dohledy zemních prací a
drobné záchranné akce:

NZ a zprávy o akcích pro
ARÚ AV ČR (Hlášení do
systému ADČ)

Dokumentační činnost

k návrhu, volba předsedy SAK
zajištění determinace metalických archeologických nálezů
získaných činností externích spolupracovníků, spolupráce
s ÚAPPSČ
drobné rekonstrukční práce keramických archeologických
nálezů
příprava podkladů pro archeologickou mapu regionu středního
Polabí – editace a rešerše archivních pramenů z regionu,
projekt NAKI pod vedením ARÚ AVČR v.v.i.
archeologická památková péče, služby veřejnosti a
stavebníkům, konzultace pro studenty a zájemce o
problematiku archeologie
dohoda o budoucích zápůjčkách výstav od NM a M Rakovník,
návštěvy a fotodokumentace realizací výstav Lety do minulosti
a Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
účast na pracovním setkání k výročí úmrtí sv.Ludmily
účast na přípravě otevření objektu PNUO v Panenských
Břežanech (úklidové a instalační práce, asistence při dni
otevřených dveří)

141

106

2

38 akcí

49 akcí, z toho 2 x pozitivní zjištění (pravěk, novověk)
NZ z neinvestorských záchranných akcí realizovaných v r. 2015 – pro
potřeby SČK: 19 zpráv
Zprávy o archeologických akcích realizovaných v r. 2015 do ADČ při
ARÚ Praha AV ČR: 24 zpráv
Determinace nálezů a zpracování podkladů pro NZ Přemyšlení 20062008 (přehled dokumentace popisy objektů, databáze
determinovaných nálezů)
Hlášení akcí realizovaných v r. 2016 do IDAV: 48 akcí
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4) Oddělení výtvarné sbírky (zpracoval PhDr. Milan Pátra)
Celkový počet
zpracovaných sbírkových
předmětů zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných
sbírkových předmětů:
Počet předmětů
získaných například z
darů, nákup. aj.:
Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů:

2 419 inventárních čísel (10 537 sbírkových předmětů)

Počet nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do
muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam a
lokaci
Revise sbírek: termín

školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý fond

Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné publikace,
články do periodik:
Počet přednášek pro
veřejnost:
Akce mimo Oblastní

28

28

28
dar 2 ks, koupě 13 ks
0
3 ks (CES č.110/2016)

21. 7. 2017 - kontrola výtvarné podsbírky vedoucím odborného
oddělením RNDr. Danielem Hrčkou a Kateřinou Klicperovou
21. 12. 2016 – kontrola výpůjček Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
(zámek, radnice) 47 ks, Muzeum (Arnoldův dům) 14 ks, Památník
Panenské Břežany 5 ks.
12. 12. 2016 – 31. 12. 2016 (průběžná inventura)
fyzicky zkontrolováno 147 inventárních čísel
Inventarizační protokol-výtvarná sbírka, 2016 ze dne 31. 12. 2016
Vše je řádně vedeno v knihách, které jsou uloženy v depozitáři
výtvarné sbírky.
1) Kniha návštěv depozitáře výtvarné sbírky.
2) Kniha měření teplot a vlhkosti.
K měření slouží dva digitální měřici přístroje.

0
4 - Školní obrazy a pomůcky (18 +26+16+19 )
0
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muzeum Praha východ:
Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:
Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

Jiná činnost:

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Restaurátor a Znalec umění: akd. mal. Dobroslav Halata
Petr Kopecký-Kolira
Badatelské dotazy: 4
Výstavy:
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) od 1. 3. 2016 do 1.
3. 2017 (47 ks)
Školy (Kočárovna v Brandýse n. L.) od 15. 6. 2016 do 26. 6. 2016 (1ks)
Škola základ života (Muzeum a pojizerská galerie Semily) od 17. 9.
2016 do 20. 11. 2016 (89 ks)
Tradiční vánoční výstava ( Betlémská kaple Praha) od 24. 11. 2016 do
3. 1. 2017 (2 ks)
Školní obrazy a pomůcky od 24. 4. do 29. 5. 2016 (prodlouženo do 12.
6. 2016) Tato mezioborová výstava si dala za cíl představit veřejnosti
regionální vývoj školství s důrazem na první republiku. Návštěvníci si
mohli prohlédnout historické školní obrazy, preparovaná zvířata, ptáky,
fyzikální a chemické pomůcky, historické školní lavice a jiné
zajímavostí týkající se vývoje školství v daném regionu. Zároveň měla
výstava interaktivní podobu, kterou hojně využívali nejen návštěvníci
ale i místní školky, školy a gymnázium. Jednalo se např. o psaní
brkem, skládání puzzlí, poznávaní řek a hor na slepé mapě, kvízy a
další.
Celková návštěvnost činila 823 návštěvníků.
administrátor Computer Help -licence na Office profesionál, Acrobat,
Adobe, Adobe Cloud
14. 5. 2016 - akce „Hrátky s kocourem Mikešem“ ve spolupráci
s knihovnou Eduarda Petišky
hrabání listí PNUO Panenské Břežany
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5)

Historické oddělení (zpracovala PhDr. Karin Pátrová Ph.D.)
Celkový počet
zpracovaných sbírkových
předmětů zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
II. stupně:
Počet digitalizovaných
sbírkových předmětů:
Počet předmětů
získaných například z
darů, nákup. aj.:
Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů:
Počet nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do
muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam a
lokaci
Revise sbírek: termín

Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné publikace,
články do periodik:

6614 inv. č.

6614 inv. č.
65 inv. č.
345 inv. č. – přírůstky
+ 80 inv. č. – upřesnění zápisů v kartách
65 inv. č.
60 inv. č.
2 soubory

0

14. 9. 2016 – kontrola historické podsbírky (D. Hrčka, A. Němcová)
13.–30. 12. 2016 průběžná inventura (včetně výpůjček)
Vše je řádně vedeno v knihách, které jsou uloženy v depozitáři
historické sbírky
1) kniha návštěv depozitáře historické sbírky
2) kniha měření teplot a vlhkosti
K měření slouží dva digitální měřici přístroje.

Odborné studie a materiály:
Vyšlo v roce 2016:
1) Oběti nacistické okupace v Brandýse nad Labem – Staré
Boleslavi, zpráva do Historického sborníku pražského okolí 5/2015

26

Počet přednášek pro
veřejnost:

Akce mimo Oblastní
muzeum Praha východ:

Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:

2) Setkání kronikářů okresu Praha-východ, zpráva do Historického
sborníku pražského okolí 5/2015
3) Anotace knihy „Střední Čechy, kolébka národních patronů“,
Historický sborník pražského okolí 5/2015
V tisku:4) Kapitula a její společenství, esej do publikace k výročí prof.
J. Žemličky Historiografické a historické problémy středověku, vydává
Historický ústav AVČR, Praha (9 stran)
5) Obraz Staré Boleslavi ve středověkých a barokních legendách a
jejich současná recepce, in: Literární paměť ve Středních Čechách,
vydává Národní muzeum (10 stran)
6) Liber capitularium decisionum as one of the sources for
gaining knowledge on property management of the Vyšehrad
Chapter, studie do publikace Prameny církevního práva a správy a
jejich ediční zpřístupnění (pracovní název), vydává Historický ústav
AVČR, Brno (23 stran)
7) Šatlava, soud a šibenice v Brandýse nad Labem. Příspěvek k
městskému hrdelnímu soudnictví na komorním panství v 17.
století, studie do odborného časopisu Středočeský sborník historický,
vydává Státní oblastní archiv v Praze (50 stran)
8) Kolokvium „Literární paměť ve středních Čechách“, zpráva do
Historického sborníku pražského okolí 6/2016
9) Anotace výstavy „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně
proslulého archeologického výzkumu“, zpráva do Historického sborníku
pražského okolí 6/2016
Dotisk:
10) brožura Hrad Jenštejn
1) přednáška Kriminální příběhy na Brandýsku v 17. století (pro
veřejnost)
2) přednáška Kriminální příběhy na Brandýsku v 17. století (pro
školy)
3) komentovaná prohlídka muzejní expozice (ZŠ Stará Boleslav)
4) komentovaná prohlídka katovny (SŠ Čelákovice)
5) komentovaná prohlídka katovny (SŠ Čelákovice)
6) komentovaná prohlídka katovny (ZeŠ Brandýs)
7) komentovaná prohlídka katovny (gymnázium)
8) komentovaná prohlídka katovny (veřejnost)
9) komentovaná prohlídka katovny (veřejnost)
10) komentovaná prohlídka katovny (ZeŠ Brandýs)
Přednáška Obraz Staré Boleslavi ve středověkých a barokních
legendách a jejich současná recepce, Národní muzeum (kolokvium
Literární paměť ve Středních Čechách)
Revize dlouhodobé zápůjčky zbraní a nábytku na brandýském zámku
Rekonstrukce zničeného nápisu na pomníku Střeleckého sboru
v Brandýse nad Labem (na Ostrůvku) pro klub vojenských důchodců
na základě podrobného studia pramenů, uložených v muzeu a ve
Státním okresním archivu Praha-východ v Přemyšlení (na jejich
žádost)
Konzultace a doplnění pracovních listů Jak se žilo v Polabí pro ZŠ,
připravovaných MAS střední Polabí (na jejich žádost)
Spolupráce se Spolkem sv. Ludmila 1100 let a dalšími subjekty
k svatoludmilskému výročí, zatím proběhlo úvodní setkání, v plánu je
výstava a další akce (na jejich žádost)
Pořízení soupisu a fotografií judaik z historické sbírky pro
Židovské muzeum (na jejich žádost)
Pořízení soupisu hudebnin z historické sbírky pro Národní
muzeum – Muzeum hudby (na jejich žádost)
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Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)

Doplnění databáze „Příslušníků padlých ve službě" Muzea policie ČR
(na jejich žádost)
Zprostředkování a výběr fotografií kostela PM ve St. Boleslavi pro
publikaci Středočeského kraje (na jejich žádost)
další spolupráce: Státní okresní archiv Praha-východ a Praha-západ,
Státní oblastní archiv v Praze, Městské muzeum v Čelákovicích,
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Matice česká, Historický ústav
AV ČR, Městská knihovna v Brandýse aj.
25
1) Školní pomůcky a obrazy, OMPv (spoluúčast, vystavení
sbírkových předmětů z historické sbírky)
2) Škola, Kočárovna Brandýs n. L. (zápůjčka sbírkových předmětů)
3) ZŠ Líbeznice (zápůjčka sbírkových předmětů)
4) Školní obrazy a pomůcky, Muzeum a pojizerská galerie Semily
(zápůjčka sbírkových předmětů)
5) expozice PNUO v Panenských Břežanech (rešerše ke K. H.
Frankovi z fondů Národního archivu, zajištění reprodukčních práv)
6) venkovní panel do zahrady zámku v Panenských Břežanech o kapli
sv. Anny (vytvoření textu)
7) Dobrodružství cyklistiky, Polabské muzeum (zápůjčka sbírkových
předmětů)

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

0

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

0

Jiná činnost:

Redakční činnost a korektury:
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 5/2015 (224
stran) – redakce, korektury, spolupráce s grafikem, předání výtisků
spoluvydavatelům, povinné výtisky, komisní prodej v knihkupectví
Academia
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 6/2016
(připravuje se) – hodnocení došlých příspěvků, oslovení vhodných
recenzentů, redigování a korektury vybraných příspěvků
Propagace:
- Rozhovor pro ČRo Region o sv. Václavu (živý vstup během
Svatováclavských slavností)
- 2x pohlednice Brandýsa n. L. (návrh + text)
- Aktualizace webových stránek muzea a katovny
Další odborná činnost:
Výběr a zpřístupnění textilu 19.–20. století pro fotografování na
maturitní práci (Střední umělecká škola textilních řemesel)
Zajištění podkladů pro audioprůvodce do PNUO (ke kapli sv. Anny)
Další činnost:
- získání daru ze školy a školky v Brázdimi (historické knížky,
leporela, hračky aj.)
- zajištění převodu historických dokumentů, knih aj. z Městského
muzea v Čelákovicích
- Zajištění kopie dobového tisku k pamětní desce F. J. Řezáče (z
Národní knihovny)
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- spoluvedení redakční rady časopisu Studie a zprávy. Historický
sborník pražského okolí
- vedení a svolání sbírkotvorné komise, vypracování protokolů
- průběžné zpracovávání archivních pramenů (primárně ke
kriminálním deliktům) z Národního archivu v Praze a ze Státního
okresního archivu Praha-východ v Přemyšlení
- studium odborné literatury
- návštěva muzea v Rakovníku a v Poděbradech (zajištění výstavy
pro OMPv)
- průběžná kontrola Sbírky písemností a tisků a odstranění
nedostatků (zkontrolováno cca 1000 inv. č.)
- kontrola přírodovědných podsbírek (19.10.2016)
- zajištění výběrového řízení, respektive oslovení a vyhodnocení 3
firem pro zajištění výroby časopisu Studie a zprávy. Historický
sborník pražského okolí
- výběr a konzultace firem na zhotovení repliky dopisních papírů se
zlatotiskem
- 1 x služba v Katovně (sobota)
- Katovna – mytí a instalace vitrín, doplnění zboží a pracovních
listů
- úklid a vytírání depozitáře historické sbírky
- PNUO P. Břežany – úklidové práce po ukončení stavby
- 2x služba v PNUO (víkend)
- zajištění dotisku brožur Jenštejn
- skenování dvou publikací firmy Artesia, zapůjčených z Muzea
vodárenství
- korektura propagačního textu o muzeu
- školení CES
- inventura majetku
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Příloha 1g)

Historický areál Panenské Břežany PNUO

Přehled činností
V areálu Horního zámku v Panenských Břežanech bylo pokračováno v rozsáhlé rekonstrukci
objektu zámku, kaple sv. Anny, revitalizaci zahrady.
Byly zpracovány podklady pro rekonstrukci Vodních cest.
Zámek:
1) Byla dokončena provedena generální oprava střech a dle závazného stanoviska NPÚ.
2) Nové rozvody elektro slaboproud a silnoproud
3) Dokončeny opravy vodovodního a kanalizačního řádu.
4) Dokončení fasáda , štuk.
5) Oprava slunečních hodin.
6) Dokončení výměny oken.
7) Oprava vnitřních štukových výzdob.
8) Obklady prostor WC a sprch.
9) Výmalba zámku a všech dalších budov.
10) Osazení novými i repasovanými dveřmi.
11) Oprava dřevěných prvků.
12) Položení
13) Dokončení podkroví.
14) Odstranění suti.
15) Zateplení stropu.
16) Fixace stropu.
17) Oprava podlah.
18) Příprava sociálního zařízení.
19) Vykácení smrků v blízkosti zámku, které ohrožovaly bezpečnost.
20) Ošetření podlah keramických
21) Realizace šatnových boxů
22) Restaurování nábytku
23) Výměna kovářských párových lamp.
24) Mlatový povrch
25) Zahradní úpravy, příprava trávníkových ploch kolem budovy.
26) Stěhování mobiliáře
27) Úklid
28) Příprava a realizace expozice PŃUO a Gerstel
29) V rámci propagace vytvoření nových stránek PNÚO
30) Zařízení čajové kuchyňky
31) Instalace internetu.
32) Dokončení dohledového systému, instalace monitoru.
33) Vytvoření skladu a vybavení regály.
34) Zajištění kolaudace objektu.
35) Zajištění oslavy k ukončení projektu.

Kaple sv. Anny:
1) Oprava omítek
2) Vnitřní výmalba
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3) Okapový chodníček
4) Okénka v mřížích
5) Úklid
6) Stěhování mobiliáře do kaple.
7) Osazení loggery v kapli a monitorování vlhkosti.
8) Kolaudace objektu.
9) Drenáže kolem kaple
10) Bronzová pamětní deska
11) Nátěry mříží
12) Dřevěná ohrádka
13) Restaurování dveří
14) Osvětlení kaple
15) Přemístění klávesnice EZS
16) Úklid
17) Čistění varhan
18) Stěhování
19) Oprava EZS dle potřeby stavby
20) Zajištění kolaudace
21) Ladění varhan
22) Oprava vstupních dveří a kování včetně zámku
23) Osazení kamennými lavičkami
24) Ošetření zpovědnice
25) Doplnění zařízení zákristie
26) Oprava víček křtitelnic

Zahrada:
1) Zahradnické úpravy kolem kaple
2) Založení trávníků
3) Postřik proti klíněnce
4) Postřik opakovaný herbicidy proti plevelům
5) Čistění trávníkových ploch.
6) Likvidace břečťanů nevhodně porostlých na kmenech stromů
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Přílohy:
1a) Rozbor hospodaření - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO k 31.12.2016
1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO k 31.12.2016
1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2016
1d) Přehled realizovaných investičních akcí k 31.12.2016
1e) Přehled veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016
1f) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31.12.2016 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Pomocný
analytický přehled (PAP) – týká se pouze organizací povinných předávat t
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