Statut Městského muzea v Netvořicích
I. Úvodní ustanovení
1) Statut Městského muzea Netvořice (dále jen „Muzeum“) je schválen na zasedání
zastupitelstva č. 4 dne 14.9.2020, usnesením č.10, s účinností od 15.9.2020.
2) Muzeum je organizačně začleněno do struktury městyse Netvořice. Veškerý
movitý a nemovitý majetek a sbírkový fond je majetkem městyse Netvořice.
3) Zřizovatelem a provozovatelem Muzea je městys Netvořice, Mírové náměstí 19,
257 44 Netvořice, IČ: 00232360
4) Vůči Muzeu plní úkoly zřizovatele Rada městyse Netvořice.
5) Muzeum sídlí na adrese: Muzejní 46, 257 44 Netvořice. Budova Muzea je v majetku
městyse Netvořice.
6) Muzeum je součástí městyse Netvořice, není právní osobností, nemá právo
vystupovat v právních vztazích svým jménem, veškerá oprávnění a rozhodnutí,
uzavírání smluv má právo činit pouze městys Netvořice v souladu se zákony a
vnitřními předpisy městyse Netvořice.
7) Budova Muzea, pozemky pod Muzeem a muzejní sbírky jsou ve výlučném
vlastnictví městyse Netvořice, ale v žádném případě nesmí být prodány či dány
do jakoukoli zástavy. Jedná se o dědictví předchozích generací a jako takové musí
být zachovány pro budoucí generace netvořických občanů.

II. Účel a předmět hlavní činnosti
1) Muzeum vykonává svou činnost v katastrálním území městyse Netvořice. Mimo
toto území vykonává svou činnost v rámci schváleného programu a plánu práce.
2) Činnost Muzea je vymezena příslušnými právními normami, především zákonem
č.455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění, zákonem č.122/2000 Sb. o
ochraně sbírek muzejní povahy (upravený prováděcí vyhláškou č.275 Ministerstva
kultury ze dne 28.července 2000), a o změně některých zákonů, v platném znění,
zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zákonem č.499/2004
Sb., o archivní a spisové službě, v platném znění, zákonem č.128/2000 Sb., o
obcích, v platné znění, řídí se platnými právními předpisy, vyhláškami a dále
předpisy vydanými městysem.
3) Muzeum získává, shromažďuje, uchovává, eviduje, odborně vystavuje a zpracovává
sbírky k dokumentačnímu, propagačnímu a kulturně výchovnému účelu. Zvláštní
důraz je kladen na zaznamenání kulturního, společenského, stavebněurbanistického a historického rozvoje městyse a jeho místních částí pro budoucí
generace.
4) Průvodcovská činnost v Muzeu.
5) Reprezentace a propagace městyse Netvořice.
6) Prezentace činnosti formou výstav spolu s doprovodnými akcemi a propagačními
materiály.
7) Publikování v regionálním tisku, popularizace výsledků práce formou pořádání
výstav a kulturních akcí.

III. Organizační členění
1) Muzeum nemá samostatnou právní subjektivitu, nemůže vystupovat v právních
vztazích svým jménem a podléhá zcela Radě městyse, která za provoz a činnost
Muzea zodpovídá zastupitelstvu městyse.
2) Za činnost Muzea odpovídá Radě správce Muzea, kterého schvaluje zastupitelstvo
městyse. Správce muzea je zaměstnancem městyse Netvořice pro něj pracuje
v rámci platné dohody mimo pracovní poměr.
3) Správce je přímo podřízen Radě městyse, konkrétně starostovi, který vykonává
exekutivní pravomoc rady v Muzeu.

IV. Inventury
1) Inventury bude provádět inventarizační komise a přihlížejícím bude vždy osoba
s hmotnou zodpovědností za Muzeum. Výsledky všech inventur budou předány
Radě městyse do 30 dnů po ukončení inventury.
2) 1x ročně bude provedena inventura movitého a nemovitého majetku. Výsledky
z inventury budou zpracovány do inventarizační zprávy, které je následně v rámci
závěrečného účtu a účetní závěrky předkládána zastupitelstvu na vědomí.
3) 1x ročně bude provedena inventarizační komisí inventura 20-ti náhodně vybraných
sbírkových předmětů.
4) Minimálně 1x za 10 let bude provedena generální inventura celého sbírkového
fondu.
5) Generální inventura sbírek a movitého majetku bude také provedena:
a) pokud dojde k násilnému vniknutí do Muzea, požáru, zcizení některých
sbírkových předmětů nebo jiné skutečnosti, která opravňuje k domněnce,
že by stávající správce muzea nemohl i nadále nést za sbírky, nemovitý a
movitý majetek plnou hmotnou zodpovědnost.
b) pokud Rada městyse rozhodne, že bude provedena neohlášená kontrola
sbírkového fondu.

V. Správce muzea
1) Za činnost Muzea odpovídá správce Muzea Radě městyse. Správce Muzea je
zaměstnancem městyse nebo pro něj pracuje v rámci platné dohody mimo pracovní
poměr. Správce muzea také zodpovídá za další případné zaměstnance zřizovatele,
kteří se podílejí na činnosti Muzea. Činnost, povinnosti a odpovědnost správce
Muzea bude podrobně popsána v pracovní náplni, která tvoří nedílnou součást
pracovní smlouvy.
2) Správce Muzea má nedělitelnou zodpovědnost za sbírkový fond a movitý majetek
Muzea.
3) Správce Muzea navrhuje Radě městyse:
- opatření na ochranu, restaurování a evidenci sbírkového fondu,
- nákup přírůstků do sbírkového fondu,
- účast na grantech,
- opravy budovy Muzea,
- opatření k propagaci Muzea,
- plán činností a akcí na kalendářní rok,
a další opatření směřující ke zlepšení stavu a chodu Muzea.

4) Správce Muzea může přijímat a vyřazovat nabízené předměty až po projednání
Muzejní radou. Pokud ta přijmutí/vyřazení doporučí, musí následně dojít ke
schválení Radou městyse.
5) Správce Muzea zodpovídá za řádnou a jednotnou elektronickou evidenci všech
předmětů sbírkového fondu a za pravidelnou archivaci a aktualizaci elektronické
evidence dle zákona č.122/2000 Sb.
6) Správce Muzea neprodleně informuje písemně o závadách na zabezpečovacím
zařízení starostu nebo místostarostu městyse.
7) Správce Muzea vypracuje vždy 1x ročně výroční zprávu Muzea, a to nejpozději do
konce února následujícího roku. Výroční zpráva musí být schválena
zastupitelstvem městyse na jeho nejbližším veřejném zasedání a vyvěšena vývěsce
městyse.
8) Správce Muzea vede řádně vývěsku muzea a obměňuje ji minimálně 4x ročně.

VI. Muzejní rada
1) Rada městyse Netvořice jmenuje jako svůj poradní orgán Muzejní radu.
2) Muzejní rada je neexekutivní, poradní a odborný orgán Rady městyse Netvořice.
3) Muzejní rada, která má lichý počet členů v minimálním počtu 5, se skládá ze
zástupců zřizovatele, externích odborníků a občanů městyse, kteří svou odbornou
specializací mohou přispět k rozvoji muzea.
4) Členy Muzejní rady navrhuje, schvaluje a odvolává Rada městyse.
5) Členem muzejní rady nemůže být správce muzea, protože tím by se dostal do střetu
zájmů.
6) Funkční období Muzejní rady je tříleté. Členství v Muzejní radě je čestné a
nezastupitelné.
7) Muzejní rada volí svého předsedu.
8) Muzejní rada se schází minimálně 1x ročně.
9) Závažná rozhodnutí Muzejní rady jsou přijímána formou usnesení, o jehož přijetí
členové muzejní rady hlasují.
10) Muzejní rada může přijímat usnesení hlasováním i písemně.
11) Usnesení Muzejní rady je platné, pokud pro ně hlasuje více než nadpoloviční
většina přítomných členů.
12) Muzejní rada:
a) se podílí na stanovení koncepce činnosti muzea, na určení priorit
v činnosti muzea,
b) se vyjadřuje ke sbírkotvorné činnosti a další muzeologické problematice,
c) se na požádání podílí odbornými radami v oblasti koncepčního rozvoje
muzea,
d) pomáhá správci s návrhy na pořádání výstav a jejich instalací
e) pomáhá správci muzea s účastí na grantech,
f) plní další činnosti, kterými je během volebního období pověří Rada
městyse.

VII. Hospodaření
1) Hospodaření muzea je součástí hospodaření městyse Netvořice a je vázáno na jeho
rozpočet. Stejně tak účetnictví muzea je vedeno v rámci účetnictví městyse.
2) Finančními zdroji určenými na chod muzea jsou finanční prostředky z rozpočtu
městyse.

3) Příjmy ze vstupného, prodeje drobných upomínkových předmětů, případně
publikací jsou příjmy rozpočtu městyse.
4) Sponzorské a jiné dary (peněžního či nepeněžního charakteru) určené účelově musí
být zúčtovány tak, aby byl prokázán původ, účel a využití. O poskytnutí daru musí
být sepsána darovací nebo jiná smlouva tak, jak to ukládá obcím příslušný
zákon.
5) Případný prodej či výměna sbírkového fondu musí být schválena zastupitelstvem.

VIII. Závěrečná ustanovení
1) Tento statut je samostatnou přílohou Organizačního řádu městyse Netvořice.
2) Změny statutu je možné provádět pouze usnesením zastupitelstva městyse
Netvořice.
V Netvořicích dne 15.9.2020

Monika Šlehobrová
starostka

Ivana Fulínová
místostarostka

