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       V Čelákovicích dne 19. 10. 2015 
 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovali 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

 místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Mgr. David Eisner, ředitel Městského 
muzea v Čelákovicích, 

příspěvková organizace 
 

…………………………………………….. 
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, 

informací a kultury 

 
 
MATERIÁL Č.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4. 11. 2015 
 
 

Střednědobá koncepce rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na období 
do roku 2019 s výhledem do roku 2023 
 
Ideový návrh stálé expozice Městského muzea v Čelákovicích 
 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Střednědobou koncepci rozvoje Městského muzea v Čelákovicích  na období do  roku 
2019 s výhledem do roku 2023 zpracoval Mgr. David Eisner v návaznosti na usnesení 
Rady města č. 13/2012 ze dne 20. 6. 2012. Ke dni 3. 12. 2014 byla aktualizována a 
projednána v Radě města dne 9. 12. 2014. Usnesením č. 32/2014/6.3 vzala Rada 
města dokument na vědomí.   
Koncepce je postavena na zkvalitnění materiálního a personálního zázemí,  
především však na zkvalitnění poskytovaných služeb. Cílová opatření jsou 
rozpracována  vzhledem k značné finanční náročnosti do několika etap s výhledem až 
do roku 2023.  
Autor dokumentu zahrnuje do výčtu nutných proměn také otevřenou úvahu o obnovení 
stálé expozice z roku 1983. Předložený „ideový“ návrh není podložen zpracovaným  
scénářem ani architektonickým a ekonomickým řešením. Je určen k široké diskuzi, 
s ambicí urychlit proměnu Městského muzea v Čelákovicích v moderní instituci pro 
veřejnost i odborné skupiny. 
 

4. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 7/4/2015.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V této fázi projednávání bez vztahu k rozpočtu města. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 32/2014/6.3 ze dne 9. 12. 2014. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4. Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s ustanovením § 84, odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s Ideovým návrhem obnovy stálé expozice Městského muzea v Čelákovicích. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
č.1   Střednědobá koncepce rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na období 
        do roku 2019 s výhledem do roku 2023 
 
č. 2   Ideový návrh stálé expozice Městského muzea v Čelákovicích 
 

 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost 
smlouvy a návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Zpracovatelé 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 

 
 
 

 


