ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 62522/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 61123/2014/kakr/3

datum: 24.10.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 16. 10. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 10. 2014, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1) Jaká byla výše finančních prostředků, kterou JČ kraj vydal (celkový objem peněz - provoz a platy) na činnost v krajem
zřizovaných galeriích a výstavních síních za celý rok 2013?
2) Celková výše objemu finančních prostředků vydaná jihočeským krajem pouze na provoz a činnost celé AJG (tedy i poboček)
za rok 2013?
3) Celkový objem finančních nákladů vydaných na provoz, mzdové náklady kurátorů, průvodců, pokladních a honorářů za
stavbu expozic pouze v AJG v Hluboké nad Vltavou v roce 2013?
4)Výše vydaných finančních prostředků (za totéž) v pobočce AJG v Bechyni za rok 2013?
5) Vzhledem k tomu, že od roku 2015 bude zvýšen nájem za prostory zámeckého pivovaru v Bechyni, kde je umístěna
keramická expozice, uveďte prosím, jaké řešení této situace Váš odbor do dnešního dne navrhl?
6) Jaká opatření Váš odbor do dnešního dne učinil proto, aby expozice zůstala zachována v Bechyni?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
1) Jihočeský kraj má, jako zřizovatel, mezi svými kulturními organizacemi pouze jednu galerii a to je Alšova jihočeská galerie
v Hluboké nad Vltavou. Tato galerie, kromě své galerijní činnosti plní ze zákona též neopominutelnou funkci jedné
z nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí Jihočeského kraje. V roce 2013 vydal na provoz této instituce Jihočeský kraj částku
18 722 tis. Kč.
2) Celková výše objemu finančních prostředků vydaná jihočeským krajem pouze na provoz a činnost celé AJG (tedy i poboček)
za rok 2013 je18 722 tis. Kč.
3) Celkový objem finančních nákladů vydaných na provoz, mzdové náklady kurátorů, průvodců, pokladních a honorářů za
stavbu expozic a to pouze v pobočce AJG v Hluboké nad Vltavou v roce 2013 je 14 038 tis. Kč. Pracuje zde 85% zaměstnanců
AJG a tvoří tak kurátorský a instalátorský tým pro obě zbylé pobočky-v Bechyni i Wortnerově domě v Českých Budějovicích.
4)Výše vydaných finančních prostředků (za totéž) v pobočce AJG v Bechyni za rok 2013 je 3 272 tis. Kč, k tomu je nutno
připočíst náklady, které nese AJG v rámci kurátorských a instalátorských prací zabezpečující v rámci celkového rozpočtu.
Výše vydaných finančních prostředků (za totéž) v pobočce AJG ve Wortnerově domě ČB za rok 2013 je 1 412 tis. Kč.
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5) Od počátku roku 2014 vyjednáváme, jako zřizovatelský odbor, spolu s AJG s majitelem předmětného výstavního prostoru
(Panství Bechyně s.r.o.) o snížení nájemného nebo zvažujeme i jiné varianty řešení nepříznivé situace v této pobočce.
6) Odpověď obsažená v odpovědi č. 5.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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