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[Město Příbram . __ __ ) _ _ . _ * Pro 'ednání ZM
! odbor: školství, kultury a 590ml _ i _ _dne:11.10.2021

Název bodu jednání:
Galerie Františka Drtikola Přlbram — dodatek č. 1 zřizovací listiny

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 200972021

Text usnesení RM:
Usnesení číslo: R.usn.č.0876/2021 __
RMdoporučuje ZM

schváiit dodatek č. 1 zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram ve
variantě A v předloženém znění.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZMschvaIuje X neschvaluje
dodatek č. 1 zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram ve variantě A/ve variantě B

v předloženém/upraveném znění.

Dúvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sponu (dále jen „OŠKS“) předkládá dva návrhy dodatku č. 1 (dále jen
„dodatek") zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram (dále jen „GFD“), schválené usnesením

Zastupitelstva města Příbram č. 651/2017/ZM ze dne 23012017.

Dle platné zřizovací iistiny GFD je hlavním účelem zřízení organizace uspokojování potřeb výchovy a
vzdělávání vobci, resp. v příbramském regionu, a rozvoj celkového kulturního života tamtéž. Hlavní
činností organizace je pořádání výstav, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, činnost

zprostředkovatelská a krátkodobé pronajímánl výstavních prostor ke kulturním, vzdělávacím a

společenským účelům. Doplňkovou činností GFD je dle platné zřizovací listiny specializovaný
maloobchod — prodej uměleckých a umělecko—řemeslných předmětů.

Ředitel GFD BcA. Jan Freiberg požádal o rozšíření činnosti GFD o publikační a nakladatelskou

činnost, což má vést ke zvýšení odborné prestiže GFD. Vydávány budou pouze tituly, které se

vztahují k hlavní náplní organizace, tj. kvýtvarnému umění. Ředitel galerie předpokládá, že na

přípravě publikaci bude také spolupracovat sjinými subjekty, převáženě galeriemi. Vzhledem
k finanční náročnosti publikační a nakladatelské činnosti bude nezbytné využívat i dotační tituly. a to

především Ministerstva kultury ČR. Státního fondu kultury, Středočeského kraje.

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, 5 27, odst. 2c) musí zřizovací listina příspěvkové organizace
(dále jen „PO“) obsahovat vymezení hlavního účelu a tomu odpovídající předmět činnost. Zřizovací
listina může dle 5 27, odst. 29) také definovat okruhy doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost, která

navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, povoluje zřizovatel k tomu, aby PO mohla lépe
využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, ovšem za podmínky,
že nedojde k narušení plnění hlavního účelu PO. Doplňková činnost se sleduje odděleně.

OŠKS připravil dva návrhy dodatku:
Varianta A — v případě, že se ZM rozhodne zařadit publikační & nakladatelskou činnost do hlavní

činnosti, doporučuje OŠKS podmínit tuto činnost v každém jednotlivém případě písemným
souhlasem zřizovatele uděleným na základě žádosti. Součástí žádosti vždy musí být ekonomická

rozvaha. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že publikace tohoto charakteru nejsou ve velké

většině schopny generovat zisk, jejich vydávání může být tudíž ztrátové. Obdobným způsobem má
tuto činnost ošetřenou ve své zřizovací listině příspěvková organizace Knihovna Jana Drdy Příbram.
Varianta B — v případě, že se ZM rozhodne zařadit publikační a nakladatelskou činnost do

doplňkové činnosti, musí GFD krýt náklady na tuto činnost pouze z doplňkové činnosti, případně z
dotačnlch titulů,

;



OŠKS provedl připomínkové řlzení a požádal o stanovisko tyto odbory MěÚ Příbram: Odbor

ekonomický, Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu,
Odbor práva a veřejných zakázek 3

Odbor vnitřních věcí.
'

Přílohy:
Příloha č. 1: Dodatek č. 1 — varianta A

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 — varianta B

Příloha č. 3: Připomínkový list Odboru ekonomického

Příloha č. 4í Připomínkový list Odboru vnitřních věcí

Příloha č. 5: Připomínkový list Samostatného oddělení kontroly a
vnitřního auditu

Příloha č. 6: Připomínkový list Odboru práva a veřejných
zakázek

Příloha č, 7: Vyjádření BcA. Jana Freiberga, ředitele Galerie
Františka Drtikola Příbram

1
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Příloha č. 1

VARIANTA A

město Příbram

Dodatek č.1

ke zřizovací listině příspěvkové organizace GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM,
Zámeček — Ernestinum, Tyršova 106, 261 01 Příbram I., zřízené usnesením Zastupitelstva města

Příbram č. 651/2017lZM ze dne 23.01.2017, na dobu neurčitou s účinností ke dni 13.09.2021.

Článek I.

Zřizovací listina se mění takto:

znění čl. |||., odst. 2. se nahrazuje tímto zněním:

a) pořádání výstav, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, činnost zprostředkovatelská a

krátkodobé pronajímání výstavních prostor ke kulturním, vzdělávacím a společenským účelům,

b) publikační a nakladatelská činnost tematicky spjatá s hlavním účelem zřízení organizace. Tuto

činnost může v každémvjednotlivém případě organizace provádět pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele. Zádost o souhlas zřizovatele musí obsahovat ekonomickou rozvahu.

Článek II.

1) Ostatní ustanovení platné zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále

v platnosti.

2) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí platné zřizovací listiny a nabývá účinnosti dnem

schválení Zastupit'elstvem města Příbram dle usnesení č.)(xx/2021/ZM ze dne 13.09.2021?

V Příbrami dne:

Mgr. Jan Konvalinka Ing. Martin Buršík, MBA

starosta města 1. místostarosta

J
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Příloha č. 2

VARIANTA B

město Příbram

Dodatek č.1

ke zřizovací listině příspěvkové organizace GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM,
Zámeček — Ernestinum, Tyršova 106, 261 01 Příbram I., zřízené usnesením Zastupitelstva města

Příbram č. 651/2011IZM ze dne 23.01.2017, na dobu neurčitou s účinností ke dni 13.09.2021.

Článek |.

Zřizovací listina se mění takto:

1) znění čl. III., odst. 2. se nahrazuje tímto zněním:

Předmětem hlavní činnosti je pořádání výstav, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí,

činnost zprostředkovatelská a krátkodobé pronajímání výstavních prostor ke kulturním, vzdělávacím

a společenským účelům.

2.) text čl. Vll. se nahrazuje tímto zněním:

Doplňková činnost se povoluje v těchto okruzích:

1. specializovaný maloobchod — prodej uměleckých a umělecko—řemeslných předmětů a

publikací.
2. Publikační a nakladatelská činnost.

Doplňková činnost musí být tematicky spjata s činností organizace a nesmí narušovat hlavní účel

organizace.

Článek II.

1) Ostatní ustanovení platné zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále

v platnosti.

2) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí platné zřizovací listiny a nabývá účinnosti dnem

schválení Zastupitelstvem města Příbram dle usnesení č.xxx/2021/ZM ze dne 13.092021.

V Příbrami dne:

Mgr. Jan Konvalinka Ing. Martin Buršík, MBA

starosta města 1. místostarosta

;
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Příloha č. 3

Připomínkový list

Název předpisu *) Datum vystavení

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Přlbram
pnpommkoveho "SN: )

Počet příloh: *) Vrátit zpracovateli (jméno, příjmení, funkce):*)

1 Dagmar Janoušková, referent OŠKS

Připomínkující (jméno,
'
Datum ") (vyhotovení Celkový počet listů: *) Podpis: **)

prumem, funkce) . ) pnpomnnek).
(neuvádí se, je—Ii oběhový
list vyplňovan

Venuše Štochlová 04.08.2021 V d'g'tal'zovane pOdObé)

vedoucí OE

Vyiádření **) \

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let s obdobnou činností u příspěvkové organizace Knihovna

Jana Drdy nedoporučuji doplňkovou činnost rozšiřovat o publikační a nakladatelskou činnost.

Připomínkový list vyplňte a uveďte pouze připomínky k věcnému obsahu předpisu. V případě

připomínek většího rozsahu uveďte tyto na další listjako přílohu. Připomínky lze zaslat e-mailovou

poštou.

Za pravopis a formu odpovídá zpracovatel.

Pozn.: *) vyplní zpracovatel

**) vyplní připomínkující

J
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Příloha č. 4

Připomínkový list

Název předpisu *) Datum vystavení

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram p"pom'"koveho "S“" )

Počet ňříloh: *) Vrátit zpracovateli (jméno, příjmení, funkce):*)

1 Dagmar Janoušková, referent OŠKS

Připomínkující (jméno, Datum **) (vyhotovení
'
Celkový počet listu: ) Podpis: **)

přumenl, funkce) ' ) pňpomlnek). 1 * (neuvádí se. je—li oběhový

Mgr. Ivana Novotná- 17.08.2021 list vyplňován
Kuzmová, vedoucí OVV v digitalizované podobě)

Vyiádření **)
* '

Ze své pozice nedokáží posoudit zapracování doplňkové činnosti do zřizovací listiny. Na

dokumentu mne pouze zaráží „příloha č. 1" resp. „Příloha č. 2“ - to předpokládám je pouze

označenijako příloha k materiálu do RM.

V závěrečných ustanoveních je uvedeno, že dodatek je nedílnou součástí zřizovací listiny —

s takovou formulací jsem se nikdy nesetkala, je to neobvyklé, nicméně to snad není zásadní

problém.

2 vizuálního hlediska doporučuji dodatek zpracovat ve formě, která by odpovídala formě, kterou

byla zpracována zřizovací listina.

Připomínkový list vyplňte a uveďte ouze připomínky k věcnému obsahu předpisu. V případě

připomínek většího rozsahu uveďte tyto na další list jako přílohu. Připomínky lze zaslat e-mailovou

poštou.

Za pravopis a formu odpovídá zpracovatel.

,
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Příloha č. 5

Připomínkový list

Název předpisu *) Datum vystavení

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram
pnpommkoveho "S“" )

Počet příloh: *) Vrátit zpracovateli (jméno, příjmení, funkce):*)

1 Dagmar Janoušková, referent OŠKS

Připomínkujicí (jméno, Datum **) (vyhotovení Celkový počet listů: **) Podpis: **)

prumenl, funkce) . ) prlpom|nek):
(neuvádí se, je-li oběhový

Ing. Jiřina Dubcová, list vyplňován

Sam. odděleni kontroly a 9.8.2021
V dlgltallzovane podobe)

vnitrniho auditu

Vn'ádření **)

V materiálech zaslaných k návrhu změny zřizovací listiny GFD (dále jen „ZL“) není připojeno odůvodnění

BcA. Jana Freiberga, ředitele GFD. Není tedy zřejmé, zda se bude jednat ojednorázovou či dlouhodobou

aktivitu.

'V případě zařazení publikační a nakladatelské činnosti do činnosti hlavní, se zřizovatel zavazuje, že

bude dlouhodobě dotovat její výkon. Toto rozhodnutí patří do kompetence zřizovatele.

Není sporu, že ani hodnotné (a v četných případech nákladné) projekty nemusí být ekonomicky
soběstačné. Nedá se ani očekávat, že by výkon této činnosti vedl se snížen! nákladů dosavadní činnosti
hlavní (výstavy, kulturní, vzdělávací a společenské akce,.. .). Z tohoto důvodu nelze publikační a
nakladatelskou činnost chápat jako aktivitu doplňkovou. Tato úprava má spíše zamezit transferu
finančních prostředků z činnosti hlavní (provozní příspěvek zřizovatele) do doplňkové.

\ Ze shora uvedeného je zřejmé, že případná publikační & nakladatelská činnost, může být „řešena“

jiným způsobem než úpravou ZL; např. formou jednorázové dotace na konkrétní projekt (titul);
a to v souladu s ust. 5 103 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Připomínkový list vyplňte a uveďte pouze připomínky k věcnému obsahu předpisu. V případě

připomínek většího rozsahu uveďte tyto na další listjako přílohu. Připomínky lze zaslat e-mailovou

poštou.

Za pravopis a formu odpovídá zpracovatel.

Pozn.: *) vyplní zpracovatel

,
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Přiloha č. 6

Připomínkový list

Název předpisu *) \ Datum vystavení

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram připomínkwého "$“"“

Počet příloh: *) Vrátit zpracovateli (jméno, příjmení, funkce):*)1
Připomínkující (jméno, Datum **) (vyhotovení Celkový počet listů: **) Podpis: **)

Mgr. Radka Škubalová 17.08.2021 _ list vyplňován

|

v digitalizované podobě)

Vyiádření **)

Připomínkový list vyplňte a uveďte pouze připomínky k věcnému obsahu předpisu. V případě
připomínek většího rozsahu uveďte tyto na další list jako přílohu. Připomínky lze zaslat e-mailovou
poštou.

Za pravopis a formu odpovídá zpracovatel.

Pozn.: *) vyplní zpracovatel

**) vyplní připomínkující

,
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galerle Frantiska drtlkola \;
F fi . iš :“; „a gag,

Zámeček - Ernestinum, 261 01 Příbram 1,Tyršova106
teleřon. 518 652 628, IC: 865 96 522, email: gaíer|e©pb.cz

Vyjádření řediteleJana Freiberga
k návrhu dodatku ke zřizovací listině k rozšíření o publikační a nakladatelské
činnosti.

Publikační & nakladatelská činnost je běžnou součástí vzdělávacích, popularizačních
a odborných aktivit muzeí a galerií. Zhodnocuje umělecká díla autorů, zasazuje je
do historických souvislostí, popularizuje je a rovněž zesiluje odborný statut
instituce.

Vydávaíí bychom jednu nebo maximálně dvě knihy do roka ajen na základě
vítězného dotačního řízení. Nakladatelská činnost Galerie Františka Drtikola Příbram
bude realizována ze 69 procent z dotačních programů Ministerstva kultury ČR, další
část z rozpočtu příspěvkové organizace. Budeme usilovat také o získáníjiných
dotačních titulů, v závislosti na typu publikace (Visegrad Funds, Středočeský kraj,
Státní fond kultury aj.), tím by se podíl spoluúčasti zřizovatele ještě snížil.

Nejčastěji by šlo o celostátně významné autory, jejichž publikace by byly v prodeji
prostřednictvím celostátní distribuce, tzn. lépe prodejné, ovšem také publikace o
významných místních projektech. V případě například publikace za 220 000 Kč by
příspěvek zřizovatele činil 68 000 Kč (31 procent), odhad výnosu z prodeje činí
30 000 Kč. Knjhy v hodnotě statisíců korun by vznikaly za desetitisíce z příspěvku
zřizovatele.

Výhledově bychom vydávali také publikace v souladu s chystaným rozvojem GFD na
základě priorit města Příbram: historii Ernestina, o fotografovi Františku Drtikolovi,
případně ojeho ateliéru atd. To jsou témata, která by zajistila silný zájem místní

veřejností, prodejnost, publicitu. Město Příbram by pak mohlo disponovat kvalitními

dárkovými předměty spjatými 5 kulturní historií.

Jan Flíelberg , „ galerie františka drtikola BfýpramGalerie Frantiska Drtikola Prlbram Zámeček- Ernesxinú'm |

261 01 Příbram LTyršova 1» „z14.9.2021
lČ:86596322 ; „/

Mob.:771 122 581 š“','/““)

&

Galerie Františka Drtikola Příbram, Tyršova 106, 261 01 Příbram I, příspěvková organizace města Příbram, IČ 855 95 322, Zápis v OR
vedeném u MěStského soudu v Praxe add. Pr, vložka č. 1007,bank.spnjení ČS 3,5., č. účtu 525716319/0800, www.gaierie-dnikol.com


