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2010
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ZA ROK 2009
1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel

-

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
00373231
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, (dále jen GVUO) je
sbírkovou institucí nadregionálního významu, zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Činnost vykonává v souladu se zřizovací listinou, organizačním řádem a zákonem č.
122/2000 Sb. včetně souvisejících předpisů na území celé České republiky. GVUO je
členem Rady galerií ČR a ICOM.

2. Vymezení hlavního účelu a popis příspěvkové organizace
-

-

-

hlavní účel:
•

rozšiřovat bohatý sbírkový fond za účelem tezaurace uměleckých hodnot regionálního,
národního i mezinárodního významu a zkvalitnění jeho vypovídací hodnoty;

•

pečovat o movité kulturní dědictví, využívat sbírky k pořádání expozic a výstav s cílem
přispět k estetickému, etickému, komunikačnímu, sociálnímu, kulturně-historickému
vzdělávání občanů, zejména mladé generace, poskytnout hodnotné kulturní zážitky i
příležitost k uspokojování kulturních potřeb občanů, na sofistikované úrovni přispívat
jako významná kulturní destinace kraje ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu;

•

poskytovat odbornou oporu badatelům a studentům uměleckých a historických oborů;
působit jako regionální metodické a poradenské centrum pro práci s výtvarným
uměním;

•

periodickými výstavami současného umění a mimovýstavními kulturními akcemi
přispívat k rozšíření kulturní nabídky místa a plnit úlohu jednoho z živých krajských
kulturních center.

organizační struktura PO vč. výčtu odborných a neodborných zaměstnanců (dle zaměření):
27 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané
odborní pracovníci:

11 (ředitel, historik umění, kurátor, registrar, správce depozitáře,
pedagogičtí pracovníci v galerii, knihovník, fotograf)

ostatní THP:

4 (vedoucí ekonomicko-provozního úseku, tisková mluvčí, účetní,
administrativní pracovník)

dělníci:

12 (provozní, pokladní, hlídači, vrátní, uklízečky, řidič-údržbář)

pobočky: počet, místo a určení, organizační struktura poboček
1. Administrativní a knihovní centrum, Poděbradova 12, 702 00 Ostrava 1
Do objektu je situováno administrativní zázemí instituce, knihovna s badatelnou, jenž je
veřejně přístupná.
2. Dům umění, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava 1
Hlavní budova a hlavní výstavní prostory GVUO.
3. Nová síň v Ostravě Porubě, Mongolská 2, 708 00 Ostrava - Poruba
Detašovaná výstavní síň, sloužící vedle výstav zejména k realizaci speciálních edukačních akcí
a komunitních programů. Jediný objekt s bezbariérovým přístupem. Toto pracoviště nemá
vlastní organizační strukturu.
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3. Plnění činnosti organizace

a) stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2009 v rámci činnosti GVUO
GVUO postupuje podle plánu činnosti zpracovaného na rok 2009, z něhož vybíráme:
3.1

Odborné úkoly

GVUO bude v roce 2009 nadále dotvářet svůj profil význačné sbírkové instituce, která systematickým
budováním, vědeckým zpracováním, odbornou správou a veřejnou prezentací svých výjimečných
sbírkových fondů přispívá k odbornému hodnocení a dokumentaci vývoje českého umění (včetně
přínosu významných regionálních osobností a aktivit) a specifických okruhů umění evropského.
Mimořádnými výstavními počiny, které vycházejí z práce se sbírkami, z regionálního výtvarného života
a významných výsledků umělecké tvorby v celostátním měřítku zaujmout veřejnost a docílit relativního
zvýšení návštěvnosti.
3.1.1 postupně uvádět do života přijatou strategii GVUO jako muzea umění s výzkumnými,
prezentačními, vzdělávacími, metodickými i společenskými funkcemi.
3.1.2

brabcová, ehmk, cityinvest, hrat

ve spolupráci s oddělením ekonomicko-provozním, zástupci zřizovatele a agenturou HRAT připravit
marketingovou studii a studii udržitelnosti jako podklad pro zařazení projektu „Galerie pro XXI. století“
do operačního programu
3.1.3 rozvíjet poznávací a esteticko-výchovné funkce uměleckých sbírek intenzivnější spoluprací s
veřejností
3.1.4

podílet se na kulturní reprezentaci republiky, kraje a města.

3.1.5 rozvíjet všechny oblasti činnosti GVUO (sbírkové,
prezentační, kulturně-výchovné,
dokumentační i činnosti podpůrné) ve zdůvodněných proporcích, přijatou koncepci důsledně veřejně
obhajovat a systematicky seznamovat odbornou i laickou veřejnost s výsledky práce galerie,
intenzivně komunikovat se zřizovatelem
3.1.6

rozvíjet v závislosti na finančních možnostech činnost Společnosti přátel GVUO

3.1.7

realizovat plán výstav a mimovýstavních akcí pro veřejnost na rok 2009

3.1.8 kooperovat s partnerskými institucemi zejména s krajskými kulturními organizacemi, Národním
památkovým ústavem, galeriemi v ČR i zahraničí, ostravskými vysokými školami a středními
uměleckými školami
3.2

Ekonomicko-správní úkoly

rozpisem rozpočtu ekonomicky zajistit podmínky pro všechny oblasti odborných činností galerie,
zejména pro nové funkce v souvislosti s využíváním objektu Poděbradova a potřebnou úroveň
akviziční činnosti a využívání a ochrany sbírek
3.2.1 zajistit dílčí stěhování části obrazového depozitáře, depozitáře plastik do nových prostor
Poděbradova
3.2.2 zajistit v souladu s
mimovýstavních prostor v DU

přidělenými

finančními

prostředky

pokračování

rekonstrukce

3.2.3 dodržet vyrovnaný výsledek hospodaření, upozorňovat na překročení dílčích čerpání, sledovat
soulad podmínek a termínů čerpání účelových prostředků
3.2.4

dodržovat rozpočtovou kázeň

3.2.5 pro druhé pololetí připravit grantové projekty jako alternativní zdroje financování činnosti
GVUO koordinovat přihlašované projekty, sledovat jejich realizaci a finanční vypořádání
3.2.6 realizovat opatření ke zkvalitnění vedení skladové evidence katalogů instalováním nového
programu, počítačovou evidenci rozšířit o agendu komisního prodeje
3.3

Řízení a kontrola

3.3.1

v důsledku přebírání jednotlivých funkcí aktualizovat, doplňovat jednotlivé vnitřní směrnice,
precizovat vnitřní kontrolní systémy apod.

3.3.2

porady vedení a porady oddělení

3.3.3

realizovat roční inventarizace majetku a sbírek; roční inventarizace a inventarizace majetku
podle příkazu ředitele s termínem dokončení do 31.12.2009 skartace a archivace písemností
(plán, vytřídění, protokol, předání ZAO)
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3.3.4

školení PO a BOZP, revize elektro, kontrola plnění opatření (PO-Redcock,
elektro-Tomčík, EZS-Fides)

3.3.5

zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

3.3.6

pololetní kontrola plnění plánu činnosti - podklad pro rozbor a výr. zprávu (vč. inventarizace)

3.3.7

roční kontrola smluv o výpůjčkách/zápůjčkách

3.3.8
EZS

čtvrtletní kontrola stavu depozitářů, dokumentace o vstupu, klimatických podmínek, funkce

3.3.9 roční kontrola uzavřených smluv, kontrola plnění kolektivní smlouvy vč. dodržování předpisů o
odměňování
3.3.10 pololetní kontrola plnění platných příkazů ředitele, potřebné inovace vnitřních směrnic
3.3.11 kontrola spisové služby a skartace v součinnosti se Zemským archivem Opava
V listopadu 2009 proběhla v GVUO veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.
Kontrolovaným obdobím byl rok 2008. V daném roce došlo 1. 6. k výměně ředitele organizace.
Kontrola konstatovala řadu nedostatků, včetně porušení rozpočtové kázně. Organizace použila
zřizovatelem poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 50.000,- Kč neoprávněně k financování investiční
akce. Celou částku odvedla na účet kraje a poté požádala o úlevu z odvodu i penále. Rada kraje
žádosti GVUO vyhověla prominula celé penále a 80 % odvodu. Dále kontrolní skupina zjistila některá
účetní pochybení, která byla napravena v roce 2009, popř. v roce 2010. Za zásadní považuje vedení
GVUO zjištění kontrolní komise týkající se nastaveného vnitřního kontrolního systému organizace. Ten
byl v roce 2008 nevyhovující a proto byly již v roce 2009 vypracovány dílčí změny, jejichž dokončení
bude realizováno v roce 2010.

4. Plnění poslání organizace
Rok 2009 byl pro instituci přelomový. Bylo uspořádáno na 33 výstav (nárůst o cca 100 %), 73
doprovodných programů (nárůst o cca 300 %), 197 edukačních pořadů pro školy (nárůst o cca 350
%). Mnohé z akcí mělo mezinárodní rozměr. Značně narostl mediální zájem (652 zpráv ve všech
druzích médií), podstatným způsobem se vylepšil obraz instituce, ale zejména se zvýšila návštěvnost
na
téměř
92tis.
návštěvníků
(nárůst
o
cca
300%).
Mnohé procesy byly pozitivně nastartovány, mnohé je také zapotřebí zlepšovat, jiné ještě započít.
V roce 2009 došlo ke změně ve vedení instituce - výměna hlavního ekonoma. V důsledku těchto změn
došlo k rozšíření okruhu cílů o personální stabilizaci instituce (revize chybných platových zařazení a
obsazení důležitých pozic (kurátor, PR), narovnání nezdravé ekonomické situace
a způsobů
hospodaření (rozpočtová politika, skladové hospodářství atd.), interní normy atd.

a) stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2009 v rámci činnosti PO
-

v oblasti odborných činností byl realizován plán výstav a expozic;

-

v oblasti rozvoje instituce byly realizována tvorba jednotlivých strategických dokumentů a
součinnost na přípravě kandidatury Ostravy na EHMK 2015;

-

v oblasti správy sbírek byly realizováno náročné konzervátorské ošetření významné části
sbírek;

-

v oblasti správní byly realizovány další úkony k doplnění a aktualizaci vnitřních dokumentů a
směrnic, zavedení kontrolních činností a reorganizace provozů v Domě umění

b) činnosti jednotlivých poboček v průběhu hodnoceného období
Nová síň v Porubě nerealizuje činnosti samostatně, ale v návaznosti na jednotný plán činnosti
c) konkretizace jednotlivých činností PO v průběhu hodnoceného období:
- v oblasti výstavní činnosti byl realizován plán, s doplněním dle aktuálních potřeb a možností
(celkové počty viz následná tabulka). Výstava Sváry zření, přecházející z roku 2008 znamenala
pro instituci významný úspěch (publikace byla oceněna cenou Gloria musealis), představovala
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výrazné zvýšení návštěvnosti a zejména kreditu instituce. Tento trend se podařilo i v průběhu
roku udržet. Výstavní program byl rozšířen o výstavy zabývající se architekturou. Tento krok
byl velmi návštěvníky i odbornou veřejností velmi oceňován a přivedl další spektrum
návštěvníků do galerie.
- pedagogické činnosti - animace: v roce 2009 probíhala systematická praxe, která zejména
v 1. polovině roku představovala veliký nárůst v počtu jednotlivých pořadů a školních
návštěvníků, dále byly realizovány pravidelné arteterapie.
- doprovodné akce: v roce 2009 se činnost instituce zaměřila také na intenzifikaci
doprovodných programů, které zaznamenaly extenzivní nárůst, stejně jako i zvýšený zájem
návštěvníků. Zejména se jedná o zavedení přednáškových cyklů (Umělecké dílo jako pramen
poznání života ve středověku; Hovory s ...; STURM - Výtvarné umění na stříbrném plátně;
Koncerty soudobé hudby v Domě umění) a uspořádání významných přehlídek (Malamut 2009;
Protimluv fest; Pohyb – Zvuk – Prostor; Muzejní noc; Advent plný andělů).
d) popis realizovaných akcí (obsah, termíny, význam – regionální, nadregionální, apod.). Početně
vyjádřeno v tabulkách níže v bodech 5 a v rámci samostatné přílohy.
Ostatní odborná činnost:
- Práce v předsednictvu, komoře ředitelů, komoře odborných pracovníků a komoře
edukátorů Rady galerií ČR
- Práce v nákupních komisích partnerských galerií ve SNG v Bratislavě, GFJ v Kutné

Hoře

- Posuzování uměleckých děl pro veřejné i soukromé subjekty
- Příprava externí expozice na NKP Důl Michal
- Zahajování výstav mimo GVUO
- Komentované prohlídky pro školy
- Vedení odborných praxí studentů Ostravské a Palackého univerzity – celkem 5
studentů
e) zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2009.
-

V uplynulém roce byla GVUO nápomocna investičnímu odboru Ms kraje při upřesňování dílčích
kroků přístavby a rekonstrukce Domu umění.

-

Byly vyřešeny personální otázky v souvislosti se správným zařazením zaměstnanců a posílením
některých pozic (edukátor).

ČINNOST ORGANIZACE:
počet výstav celkem v rámci PO:

32
z toho základních

27

z toho počet nově otevřených výstav

31

počet expozic celkem

2

z toho počet nově otevřených expozic

0

počet přednášek

10

doplňující kulturní akce

73
Z toho přednášky

47

Z toho semináře

0

z toho výklady v expozicích

6

4

5. Návštěvnost
5.1. Stručná charakteristika návštěvníků
ROZDĚLENÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ
Celkem

91 918

PO a pobočky

Návštěvníci celkem na
PO

Dům umění

90 275

Nová síň Poruba

1 643
7 383
9 877

Dospělí
Skupiny - školy
zlevněné vstupné (důchodci, ZTPP, rodinné
vstupné apod.)

74 658*

* včetně neplatících
* V celkovém počtu návštěvníků je 3 928 návštěvníků doprovodných programů (neplatící návštěvníci)

5.2. Akce a výstavy – sledování návštěvnosti
AKCE A VÝSTAVY
počet akcí a výstav

výstavy a expozice

počet návštěvníků
32

87 990

ostatní akce se vstupným

4

518

ostatní akce volné vstupné

69

4488

2 016 výpůjček

411

31

2 051

215

3447

knihovna
přednášky
animace
5.3.

Oborové ukazatele
OBOROVÉ UKAZATELE
sbírkových předmětů v CES (centrální evidence
sbírek), z toho:
-inventarizovaných položek

22 039
1 238

-přírůstky sbírek (ks)

SBÍRKY (POČTY)
PUBLIKAČNÍ
ČINNOST
vč. doložení kopií
vyšlých článků,
fotografií apod.

14

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod)

0

-přírůstky sbírek (vlastní činnost)

0

-konzervované a restaurované předměty (ks)

325

-počet výpůjček jinému zařízení
-počet výpůjček od jiného zařízení a od soukromých
osob

490
1 776

Počet vědeckovýzkumných úkolů

2

odborné texty

4

propagační články psané zaměstnancem PO*

103

články v tisku týkající se PO

652

počet vydaných tiskovin celkem

14

z toho počet odborných publikací

9

počet podaných přihlášek

1

GRANTOVÉ PROJEKTY z toho počet úspěšných

1

*) WEB, čtvrtletníky, skládačky
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6. Personální obsazení:
Počet pracovníků

Kategorie zaměstnanců

fyzický stav
k 31.12.

přepočtený stav
(PS) ke dni
31.12.

celkový
průměrný objem
prostředk čerpání v
plat
ů na platy
%

% z PS

1
vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní

2

3

4

5

14
0
5
7
1

13,09
0
4,50
6,16
1,00

52,89
0
18,18
24,89
4,04

celkem
THP
dělníci

27
15
12

24,75
14,80
9,95

celkem

27

24,75

-----------

6
-----------

7
-----------

100
59,80
40,20

17 348
20 162
13 163

5 152 432
3 580 774
1 571 658

100,00
-----

100

17 348

5 152 432

100,00

sloupec č. 1: kategorie zaměstnanců
sloupec č. 2: průměrný přepočtený počet pracovníků za pololetí a rok
sloupec č. 3: počet pracovníků

6.1. Vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci GVUO se zúčastnili těchto školení:
- odměňování zaměstnanců ve veřejné správě

1x

- VEMA (mzdy)

3x

- veřejné zakázky

1x

- zákoník práce

1x

- personální agenda

1x

- cestovní náhrady

1x

- vzdělávání knihovníků

3x

- vzdělávání PR (mediální trénink, muzejní propedeutika)

2x

- spisová služba

1x

- škola artefiletiky, vzdělávání pedagog. pracovníků

2x

- digitalizace foto

1x

7. Soudní spory
7.1. seznam soudních sporů
GVUO nevede soudní spor.
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8. Stavebně - technický stav objektů vč. poboček, které slouží pro potřeby organizace:
-

základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, -

3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní
(subjektivní popis ze strany ředitele PO ke stavu budov)
8.1. stav stavby:
8.1.1. statika
8.1.2. vnější plášť
8.1.3. střecha
8.2. technický stav:
8.2.1. elektroinst.
8.2.2. rozvody tepla
8.2.3. rozvody vody
8.2.4. odpady
8.3. bariérovost objektu

DU Ostrava
3
3
3

NSP
3
3
1

Poděbradova
1
1
1

2
3
2
2
0%

2
2
2
2
100%

1
1
1
1
100%

U Domu umění v Ostravě je největším problémem podzemní část budovy, izolace proti vlhkosti
a fasáda. Rozvody tepla jsou dobré, ale je nutno řešit celý systém topení nově. Odpady a rozvod vody
v nových WC jsou v pořádku, netýká se to ovšem suterénu a uvažovaného dětského ateliéru (voda
chybí zcela). V nové síni je kromě pláště budovy a jejího okolí stav uspokojivý.
Probíhající zima ukázala havarijní stav krytiny střechy Domu umění, který bude potřeba řešit
v roce 2010.

9. Ekonomické údaje
9.1. Výsledek hospodaření k 31.12. (tis. Kč)

Hlavní činnost
Doplňková činnost
celkem

náklady
(tis. Kč)
23 303,35
9,35
23 312,70

výnosy
(tis. Kč)
23 133,24
232,73
23 365,97

výsledek hospodaření
(tis. Kč)
- 170,11
223,38
53,27

Galerie výtvarného umění hospodařila v roce 2009 s kladným výsledkem hospodaření ve výši
53.272,05 Kč, přičemž výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl –170.107,95 Kč a výsledek
hospodaření v doplňkové činnosti byl 223.380,00.
9.2. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
z toho
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53 272,05

převod do rezervního fondu
31 963,05

převod do fondu odměn
21 309,00

GVUO navrhuje rozdělit hospodářský výsledek do rezervního fondu 60 %, tj. 31.963,05 Kč a do
fondu odměn 40 %, tj. 21.309,00 Kč.
9.3. Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
Název fondu
investiční fond
FKSP
rezervní fond
fond odměn

stav v tis. Kč
k 1. 1. 2009

k 31. 12. 2009

974,91
219,40
723,80
56,38

2 600,57
219,93
476,64
56,38

K navýšení investičního fondu došlo v důsledku nárůstu objemu odpisů dlouhodobého majetku na rok
2009 v celkové výši 1.896,59 tis. Kč, které tvoří příděl investičního fondu. Investiční fond byl v roce
2009 použit na pořízení žaluzií na DU i správní budově, na pořízení posuvných dveří, ESZ a na
vytápění světlíků v sále DU v celkové výši 270,93 tis. Kč.
Rezervní fond byl v roce 2009 použit na pokrytí ztráty z roku 2008 ve výši 247,16 tis. Kč.
9.4. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti k 31.12. (tis. Kč)
Druh doplňkové činnosti
(dle zřizovací listiny)

náklady
(tis. Kč)

výsledek
hospodaření
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

Nákup a prodej (komisní prodej)

0,76

8,07

7,31

Pronájem

8,59

224,66

216,07

Celkem

9,35

232,73

223,38

GVUO má dle zřizovací listiny 2 druhy doplňkové činnosti:
a) zprostředkování obchodu a služeb – tj. komisní prodej časopisů, knih,
katalogů a jiného zboží v Domě umění,
b) pronajímání prostor, nemovitostí a věcí k účelům navazujícím na hlavní
činnosti galerie nebo ji doplňující o služby návštěvníkům nebo k účelům
ekvivalentním povoleným doplňkovým činnostem – tj. pronájem
nebytových prostor klubu Platan v souladu se záměrem rozšířit kulturní
a pohostinské služby v návaznosti na provoz GVU v Ostravě pro veřejnost.
9. 5.

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele (v Kč)
čerpání v %
ODBOR KULTURY
Příspěvek na provoz:
18 995 443
100
Účelově vázaný příspěvek na provoz :
561 906
100
z toho: Svět podle nás
150 000
100
Trojhlavý drak 2009
81 906
100
Konzervátorské ošetření sbírkových předmětů
330 000
100
Odpisy
1 893 557
99,99
Výsledek hospodaření
0 Kč
--GVUO dodržela stanovené závazné ukazatele, příspěvek na provoz, včetně účelových příspěvků byl
vyčerpán na 100 %, pouze u odpisů došlo k vratce ve výši 72,70 Kč.
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Účelově vázaný příspěvek na provoz ve výši 150.000,- Kč na akci „Svět podle nás 2009“ je určen na
výstavu výtvarných prací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žijících v náhradní rodinné
péči. V roce 2009 šlo již o čtvrtý ročník a díky práce animačních pracovníků galerie o velice úspěšnou
výstavu. GVUO uvítala pokračování této akce i v roce 2010.
U projektu z programu rozvoje muzejnictví „Trojhlavý drak 2009“ došlo k uspořádání výstavy, která
byla pořádána v rámci kampaně Ostrava 2015 a vzbudila veliký zájem návštěvníků, součástí projektu
bylo také vydání katalogu. Výše dotace činila 81.906,- Kč, přičemž celkové náklady projektu byly
200.000,- Kč.
Dalším projektem z programu rozvoje muzejnictví bylo „Konzervátorské ošetření sbírkových předmětů
pro přenos do nového depozitáře“. Tato investice ve výši 330.000,- Kč více než naplnila očekávané
cíle, podařilo se ošetřit téměř dvojnásobný počet obrazů oproti plánovanému. Proto chce GVUO v této
činnosti pokračovat i v následujících létech a zajistit tak přenos dalších obrazů do nového depozitáře
na ul. Poděbradova 1291/12.

ODBOR INCESTIC
Účelově vázaný příspěvek na provoz :
v tom: Úprava místností v Domě umění
Oprava, vymalování výstavních sálů
Úprava kanceláří DU na výstavní sály
Investiční dotace do investičního fondu:
v tom: Bourací práce
Výměna oken v přednáškovém sále DU
Úprava místností v DU

čerpání v %
372 870
125 000
152 870
94 991
2 195 049,74
1 475 879,74
644 170
75 000

65,38
100
15,57
100
100
100
100
99,90

Odborem investic byly GVU v Ostravě schváleny 3 investiční záměry a 1 dodatek týkající se
přesunu nevyčerpaných prostředků z roku 2008.
Investiční záměr „Bourací práce a vjezd k objektu na ul. Poděbradova 1291“ se týkal stavebních
úprav před správní budovou. Z původně schválených 4.820.000,- Kč bylo proinvestováno pouze
1.475.879,74 Kč. Organizaci byl snížen závazný ukazatel o 3.344.120,- Kč.
Akce „Výměna oken v přednáškovém sále Domu umění“ proběhla v červenci roku 2009 a konečná
cena byla 644.170,- Kč. Původní částka ve schváleném investičním záměru byla 645.000,- Kč,
organizaci byl tedy snížen závazný ukazatel o 830,- Kč.
Z celkové částky 200.000,- Kč schválené na investiční záměr „Úprava místností v Domě umění“
bylo vyčerpáno 199.927,- Kč. Neinvestiční část dotace, týkající se úpravy vnitřních povrchů a
podlahových krytin, ve výši 125.000,- Kč byla vyčerpána celá, část musela organizace uhradit
z vlastních zdrojů. Investiční část dotace byla v investičním záměru schválena ve výši 75.000,- Kč, tato
částka byla použita na rekonstrukci elektroinstalace v místnostech Domu umění a na pořízení žaluzií,
nedočerpáno bylo 73,- Kč.
Částka 152.870,- Kč byla převedena jako nevyužité prostředky z roku 2008, byl vypracován
dodatek k investičnímu záměru. Z důvodu neumožnění změny účelu došlo k nevyčerpání částky
129.070,- Kč. Organizaci se podařilo zajistit pouze výmalbu výstavního sálu a stěn po zatečení
v celkové výši 23.800,- Kč.

9.6. Investiční akce (tis. Kč)
Název akce
Bourací práce
Úprava místností v Domě umění
Výměna oken v přednáškovém sále DU

zdroje (tis. Kč)
ISPRO
jiné
celkem
Vlastní
MSK
dary
MK ČR
FIN
1 475,88
1 475,88
74,93
74,93
644,17
644,17
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Vytápění světlíků v Domě umění
Posuvné dveře v Domě umění
Rolety, žaluzie, folie
ESZ
Celkem

81,87
39,15
97,93
51,98

81,87
39,15
97,93
51,98

2 465,91

270,93

2 194,98

9.7. Péče o spravovaný majetek, údržba a opravy, obnova majetku (tis. Kč)
celková
hodnota

Druh
opravy a údržba
obnova DDHM
rekonstrukce
celkem

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

410,75
1 250,26

172,6
94,99

238,15
1 155,27

1 661,01

267,59

1 393,42

jiné

GVUO prováděla v roce 2009 jen běžné opravy v rámci provozu galerie. Došlo však k větší obnově
DDHM, organizace z vlastních prostředků nakoupila nové počítače, dataprojektory, DVD přehrávače,
vybavení foto ateliéru a nové výstavní panely.
9.8. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

výše náhrady od
pojišťovny

celková výše škody

negativní
celkem

0

0

9.9. Dary, sponzorství, jiné dotace (tis. Kč)
Druh

celkem

finanční

rezervní fond

Sml. o reklamě a spolupráci
WINRO s.r.o.
Darovací sml. DYTEC s.r.o.

16 000

16 000

19 000

19 000

Darovací sm. ETNA s.r.o.

10 000

10 000

Darovací sml. Hawlik

10 000

10 000

Darovací sml. Stavos

90 000

90 000

Darovací sml. Szkandera

49 000

49 000

Darovací sml. KS Parket

6 000

6 000

200 000

200 000

celkem

Věcný

finanční

věcný

investiční fond

GVUO obdržela v roce 2009 na základě smlouvy o reklamě a propagaci a šesti darovacích smluv
celkem 200.000,- Kč jako finanční dar, který byl použit na pokrytí výdajů organizačního a technického
zabezpečení realizace celoročních programů výstav v kabinetu architektury.
Finanční dar byl zaúčtován v roce 2009 do rezervního fondu, v témže roce však byla celá částka
použita.

9.10. Zahraniční služební cesty
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Místo
Vratislav
Bratislava
Bratislava
Wroclaw
Bratislava
Linz
Benátky
Bratislava
Katowice, Glivice, Wroclaw

účel cesty
Příprava výstavy Galia Romanica
Výstava 60. léta - odvoz
Výstava 60. léta - odvoz
Příprava výstavy Trojhlavý drak
Výstava K. Kintera - odvoz
Návštěva „Ars Electronica Center“
Bienále
Výstava – Měsíc fotografie
Příprava výstavy Konieczny

od - do
28. 4. 2009
5. 5. 2009
11. 5. 2009
3. 6. 2009
11. 6. 2009
18. 8. 2009
20.–23.10 2009
13. 11. 2009
23. 11. 2009

počet osob
1
2
2
1
2
4
5
1
1

Přínosná pro GVUO byla zejména zahraniční služební cesta do Linze v Rakousku. Linz je v letošním
roce EHMK a také u této příležitosti otevřelo nové „Ars Electronica Center“, které patří
k nejmodernějším v Evropě a bohatě využívá nové technologie. Jelikož Ostrava také kandiduje na
tento titul a GVUO připravuje projekt nové budovy, byla návštěva této instituce důležitou inspirací a
ponaučením.
Neméně přínosná byla zahraniční služební cesta do Benátek v Itálii, kde se v roce 2009 konalo
Mezinárodní bienále umění v Benátkách, které tradičně patří k světově nejvýznamnějším přehlídkám
současného umění, kde se také představují národní expozice. Galerie výtvarného umění v Ostravě již
několikrát představila české umělce zastupující náš stát na této přehlídce. Významu přehlídky
odpovídají také doprovodné programy, PR, nové způsoby instalace a technická řešení, která udávají
tón následujícímu období, což by měla naše instituce sledovat, ve své snaze se přibližovat evropským
standardům. Termín i harmonogram cesty byl zvolen co možná nejúsporněji. Zahraniční cesty se
zúčastnili vedle ředitele i další zaměstnanci GVUO (kurátor, PR), pro které je toto poznání velice
poučné.
9.11. Zaměstnanci a mzdové náklady
Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12. Mzdové náklady
24,75

Průměrná mzda

5 152 432

17 348

Ostatní osobní náklady (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) činily v roce 2009
celkem 1.185.460,- Kč.
Průměrná mzda vzrostla oproti roku 2008 o 1.384,- Kč.

9.12. Tabulková příloha
Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění
úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztahů orgánů
kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním
zákonem jsou v příloze této zprávy a jedná se o následující tabulky:
Tabulka č. 1

– Základní ukazatele

Tabulka č. 2a)

– Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v kultuře

Tabulka č. 3a)

– Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v kultuře

Tabulka č. 4

– Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 5

– Upravený výsledek hospodaření

Tabulka č. 6

– Příspěvek na provoz

Tabulka č. 7

– Zdroje financování investic

Tabulka č. 8

– Majetek

Tabulka č. 9a-d) – Platy a mzdy
Tabulka č. 10

– Hospodaření s peněžními fondy

Tabulka č. 11

– Přehled o investičních nákladech
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Zpracoval: J. Jůza, I. Richtářová, I. Gebauerová, J. Šrubařová
Telefon/e-mail: 596112566/info@gvuostrava.cz
Datum: 26. 2. 2010
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