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MUZEUM MĚSTA LETOVICE
STATUT MUZEJNÍ RADY MUZEA MĚSTA LETOVICE
Muzejní rada Muzea města Letovice při Městském kulturním středisku Letovice (dále jen MKS),
příspěvková organizace, (dále jen MR) je poradním orgánem ředitelky MKS v oblastech
vymezených zřizovací listinou – tj. shromažďování a odborné správy hmotného dokladového
materiálu, jeho ochrany jako kulturního dědictví města Letovice a blízkého okolí včetně prezentace
formou výstav a stálých expozic a jeho využití ke kulturní a vzdělávací činnosti. Materiál bude
získáván: sběrem, nákupem, výměnami, dědictvím apod.
Jejím cílem je také v těchto intencích přispívat k rozvoji instituce v oblasti vědeckého výzkumu.
MR je složena z externích odborníků, ze zástupců zřizovatele, zástupců organizace i zástupců
veřejnosti.

Článek I.
Členství v Muzejní radě
1. Členy Muzejní rady jmenuje i odvolává ředitelka Městského kulturního střediska Letovice,
příspěvkové organizace.
2. Muzejní rada má minimálně sedm členů.
3. Funkční období Muzejní rady je tříleté.
4. Členství v Muzejní radě je čestné a nezastupitelné.

Článek II.
Činnost Muzejní rady
Muzejní rada Muzea města Letovice
a) se podílí na stanovení koncepce činnosti muzea, na určení priorit v činnosti muzea, v oblasti
výzkumné, publikační i prezentační,
b) se vyjadřuje ke sbírkotvorné činnosti a další muzeologické problematice,
c) na požádání přispívá odbornými radami v oblasti koncepčního rozvoje muzea,
d) podporuje spolupráci muzea s tuzemskými a ev. zahraničními paměťovými institucemi.
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Článek III.
Jednání Muzejní rady
1. Jednání MR organizuje MKS Letovice, středisko Muzeum města Letovice, které také
zajišťuje pořízení zápisu z jednání. Pro účely zveřejnění je pořizována informativní
zpráva, která je předložena k verifikaci. Nejsou-li do 10 dnů předloženy připomínky, text
je považován za schválený.
2. MR se schází minimálně 1 x ročně nebo pokud to ředitelka MKS Letovice považuje za
nutné a potřebné.
3. Členům MR jsou hrazeny náklady spojené s účastí na jednání dle platné vnitřní
směrnice MKS Letovice o cestovních náhradách.
4. Muzejní rada volí předsedu.
5. Na žádost předsedy se jednání MR mohou účastnit také přizvaní hosté.

Článek IV.
Rozhodování Muzejní rady
1. Závažná rozhodnutí MR jsou přijímána formou usnesení, o jehož přijetí členové MR hlasují.
2. MR může přijímat usnesení hlasováním i písemně.
3. Usnesení je platné, pokud pro ně hlasuje více než nadpoloviční většina přítomných.

V Letovicích 18. 5. 2018

……………………………..
Mgr. Jana Trubáková
ředitelka MKS Letovice

