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1. Popis udržitelnosti projektu za sledované období  
 
Ve sledovaném období (1. 5. 2016 – 30. 4. 2017) byly veřejnosti zpřístupněny stálé expozice (Valdštejnové na Třebíči, Svět neživé přírody, 
Svět portálů a bran a Lidé. Místa. Osudy.) a krátkodobé výstavy (např. W-W Ze života na valdštejnském zámku; Betlémy z Třebíče a Ústí nad 
Orlicí; FRANTA ve sbírkách českých soukromých sběratelů) ve stanoveném režimu provozní doby. 
Ve spolupráci s Krajem Vysočina byly rekonstruované prostory zámku v dubnu 2017 využity ke Slavnostnímu předání ocenění v oblasti tradiční 
lidové kultury – udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“. 
Kamenný sál byl pronajat na základě zveřejněné Směrnice pro pronajímání veřejných prostor v sídle Muzea Vysočiny Třebíč (směrnice je ke 
stažení na http://muzeumtr.cz/pronajemprostor.html) například na akce Děti dětem, Třebíčský operní festival nebo Bachův varhaní podzim. 

Ve sledovaném období uspořádalo muzeum celou řadu akcí, např. 21. ročník Veletrhu muzeí ČR na téma: Muzea, galerie a multimediální 
prezentace – praktické zkušenosti a definování hranice pro multimediální prezentace sbírkových předmětů v muzejních a galerijních expozicích 
a výstavách (květen 2016) – dvoudenní akce přinesla rekordní účast téměř 120-ti hostů. Expozice byly zdarma zpřístupněny veřejnosti během 
tzv. Muzejní noci (červen 2016) a muzeum se také zapojilo do akce Dny evropského dědictví, v rámci kterých otevřelo galerii Tympanon 
a umožnilo volný vstup do expozice Lidé. Místa. Osudy. (září 2016). V rámci Mezinárodního dne muzeí muzeum zdarma zpřístupnilo expozice 
Svět neživé přírody, Svět portálů a bran a Lidé. Místa. Osudy. a zároveň probíhaly výtvarné dílny pro školy a promítání dokumentů 
o třebíčských výtvarnících (květen 2016). V muzeu dále probíhaly po celý rok ke čtyřem stálým expozicím i ke krátkodobým výstavám speciální 
programy pro školy a byla připravena série kostýmovaných prohlídek. 

Celková návštěvnost v roce 2016 byla na zámku cca 46,5 tis. návštěvníků. Muzeum Vysočiny Třebíč provádělo ve sledovaném období 
pravidelné technické prohlídky, revize a potřebnou údržbu. V daném období také probíhala aktualizace dat v infopointech.  
V rámci 4 vytvořených pracovních míst průvodců došlo ve sledovaném období k několika změnám, jež jsou doloženy v přílohách č. 5 Pracovní 
smlouvy a mzdové listy a č. 6 Evidence nově vytvořených pracovních míst a Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců. Po celou dobu 
sledovaného období byla 4 nově vytvořená místa plně obsazena (při změnách na sebe jednotlivé pracovní poměry plynule navazovaly). 

 

 
2. Zajištění publicity a informování o projektu 
 
Propagace projektu byla v daném období podpořena projektem ve fázi udržitelnosti „Komplexní propagace Zámku Třebíč“, v jehož rámci byla 
zajištěna distribuce letáku a propagačních materiálů. Byly využívány pracovní sešity vytvořené v rámci projektu i propagační tiskoviny. Po celou 
dobu zůstávají funkční webové stránky Zámku Třebíč, jako nejširší informační základna pro veřejnost nadále slouží facebook Zámek-Třebíč 
a newslettery. Evidence propagačních letáků je doložena v příloze č. 9 Evidence propagačních materiálů a pracovních listů.  

http://www.muzeumtr.cz/oteviraci-doba-a-vstupne.html
pospichalova
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Informace o stálých expozicích i jednorázových akcích se objevily např. v tiskovinách: 
365 dní, volný čas a kultura. Kalendář 2016 (i-Prague); 365 dní, volný čas a kultura. Kalendář 2017 (i-Prague); Léto na Vysočině (Vysočina 
Tourism společně s MF Dnes); Výletní noviny (OHS Třebíč); Pro Brno – speciální příloha Pro léto (BBPress media) a také na multimediálním 
panelu firmy Daruma v Jihlavě.  
 

 
 
 

3. Jiné peněžní příjmy projektu     
 Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – ANO*    NE*   (pokud ano, pokračujte ve vyplnění 
tabulky) 

Typ příjmu:       Výše příjmu (Kč) 
1                 

2                 

3                 

Celkem               

                  

Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu:  
Typ příjmu  Výše příjmu (Kč)   

1                 

2                 

3                 

Projekt celkem               

* Nehodící se škrtněte. 
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4. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006     
 
Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: ANO*    NE* 
  
 (V případě odpovědi ANO vyplňte a vytiskněte také Přepočet finanční mezery v systému 
eCBA) 
  

* Nehodící se škrtněte. 
 
 
 
 

 
Datum: 23. 5. 2017    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem příjemce: MUDr. Jiří Běhounek  Podpis: 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE K NEMOŽNOSTI ZASTAVENÍ 
MAJETKU  

Příjemce podpory z Regionálního operačního programu Jihovýchod 

 

čestně prohlašuje, 

že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použil pro realizaci projektu 

reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01115 – „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ 

a ani nezatížil zástavním právem majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy 

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků). 

Přesný výpis nemovitostí – viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku.  

 

 

V Jihlavě dne 23. 5. 2017 

 

 

 

Za příjemce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

podpis 
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PŘÍLOHA K ČESTNÉMU PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE K NEMOŽNOSTI 
ZASTAVENÍ MAJETKU  

Zde uveďte přehled všech nemovitostí vztahujících se k projektu. Vztahem k projektu se rozumí, že 

nemovitost byla využita pro realizaci projektu, případně byla z dotace projektu uhrazena (nákup 

nemovitosti atd.). V případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto 

stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.  

Katastrální území Obec Číslo Listu 

vlastnictví 

Parcelní číslo Číslo popisné 

Podklášteří Třebíč 10001 13/1  

Podklášteří Třebíč 6272 12  

Podklášteří Třebíč 1720 10/2  

Podklášteří Třebíč 10001 10/1 1 

Podklášteří Třebíč 6272 10/3 163 

 

V Jihlavě dne 23. 5. 2017 

 

Za příjemce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

 

 

 

 

…………………………….. 

Podpis 
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Evidence nově vytvořených pracovních míst 

 
Název příjemce: Kraj Vysočina 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/08.01115 

Osoba odpovědná za správnost vyplnění údajů 

Jméno a příjmení: Ing. Tereza Štorková 
 
Telefon: 568 408 893 
 
E-mail: t.storkova@muzeumtr.cz 

 

Údaje k pracovním místům ve výchozím období1  1., 2., 3. a 4. čtvrtletí 2009 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 34,62  z toho muži: 10,49    ženy: 24,13 
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 32,86                   z toho muži: 9,96     ženy: 22,90         
 
 

Údaje k pracovním místům v aktuálním období2   2., 3. a 4. čtvrtletí 2016, 1. čtvrtletí 2017 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 37,63  z toho muži: 10,74    ženy: 26,89 
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 36,86            z toho muži: 11,3   ženy: 25,56 
 
 
 

Počet nově vytvořených pracovních míst (rozdíl průměrného  
přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců v aktuálním  
a výchozím období):    4,0                   z toho muži: 1,34  ženy: 2,66 

 

                                                 
1 Výchozí období - poslední čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí ukončená před dnem nebo ke dni registrace projektu. Do formuláře 
uveďte, o která čtvrtletí se jedná (např. 3. čtvrtletí 2010 až 2. čtvrtletí 2011) 
2 Aktuální období - poslední čtyři po sobě jdoucí ukončená čtvrtletí před koncem období, za které se podává monitorovací 
zpráva. Do formuláře uveďte, o která čtvrtletí se jedná.  
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Čestné prohlášení 

Čestně prohlašuji, že výpočet uvedených dat byl proveden v souladu s metodikou Českého statistického 
úřadu pro ukazatel Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne: 23. 5.  2017                  Podpis:    …………………………….....     
                   MUDr. Jiří Běhounek     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjemce níže uvede vysvětlení případných logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje  
ve vykazovaných datech, které vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností. 




