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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí finanční dotace Biskupství plzeňskému, IČ: 45334439, na částečnou úhradu
nákladů na vybudování Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánském
klášteře v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Františkánský klášter v Plzni je spjatý s historií města Plzně od jejího založení a právem
patří mezi nejcennější památky na území města. Od roku 2009 byly zahájeny práce
na vytvoření Diecézního muzea, a to díky zařazení akce do Regionálního operačního
programu - jihozápad a získáním dotace ve výši 36 mil. Kč. V letech 2009 - 2011 proběhly
stavební úpravy interiérů kláštera. Prostřednictvím Odboru památkové péče MMP byly
v tomto období poskytnuty účelové dotace v celkové výši 740 tis. Kč (v roce 2008 - 500 tis.
Kč, v roce 2011 dvě dotace ve výši 160 a 80 tis. Kč). Účelové dotace byly poskytnuty
na restaurátorské práce především spojené s nálezy, které vyplynuly hlubším poznáním
na základě provedených stavebně historických průzkumů v průběhu realizace. V současné
době již probíhají práce na vytvoření a zabezpečení vlastní expozice. Ta se stane zcela jistě
překvapením pro veřejnost, neboť Biskupství plzeňské si vyžádalo návrat všech
zapůjčených nejcennějších předmětů zpět od Národní galerie v Praze, čímž se do sbírek
dostane např. obraz Lucase Cranacha, Karla Škréty, řada gotických plastik a nejcennější
liturgické předměty ve vlastnictví plzeňské diecéze. Nad to expozice je koncipována nejen
jako běžná galerie, ale na souboru výtvarných děl a církevních předmětů má též za cíl
seznámit návštěvníka s historií římskokatolické církve, plastikami tvořícími např. české
zemské patrony, liturgickými předměty s jejich používáním apod. Tímto propojením
klasické i vzdělávací expozice bude zcela jedinečná na území České republiky. Tak jako při
stavebních úpravách, kdy došlo k navýšení nákladů o práce spojené s nálezy, s kterými
nebylo možné počítat předem, i při přípravě expozice vyvstaly více náklady spojené
především snahou o další rozšíření vystavovaných předmětů a jejich prezentaci. To pak
vyvolává potřebu vytvoření výstavních prvků nad dříve počítaný rozsah, zpřesnění úprav
exteriérů v souvislosti s vyzněním exponátů apod. Proto se dopisem (viz příloha č. 1 k této
důvodové zprávě) na primátora města Plzně obrátil Mons. Fr. Radkovský, biskup plzeňský
o finanční pomoc s cílem dokončit expozici v celém potřebném rozsahu a kvalitě.
Projekt Diecézního muzea v Plzni svým významem přesahuje plzeňský region. Nejde
v něm pouze o prohlídku významného areálu františkánského kláštera, stavby gotického
původu spjaté s vlastním založením města Plzně, ale právě i o budovanou expozici, která
nemá pouze vytvářet soubor vynikajících výtvarných uměleckých děl, ale svým scénářem
přiblížit i společenský a historický význam římskokatolické církve v průběhu dějin.
To ji dělá výjimečnou v rámci celé České republiky a lze právem předpokládat,
že bude významným turistickým cílem pro širokou laickou i odbornou veřejnost.
Jednoznačně pak projekt Diecézního muzea v Plzni se může zařadit do akcí, které
lze zapojit do projektu EHMK Plzeň 2015.
Dotace poskytnuté žadateli v období 2010 - 2012
Souhrn za IČ 45334439
Zdroj
ÚMO 3
ÚMO 3

Rok
2010
2010

Název akce
Noc kostelů 2010
Noc kostelů 2010

Částka schválená
10 000
0
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MMP-OPP
ÚMO 1
MMP-OK

2011
2011
2011

MMP-OPP

2011

MMP-Kancelář primátora

2012

Suma 2010
výmalba ambitu ve Františkánském klášteru v Plzni
provoz a neinvestiční výdaje -zřízení církevní MŠ
P/I/4 - Noc kostelů
restaurování omítek ve vrátnici Františkánského
kláštera
Suma 2011
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

10 000
160 000
200 000
40 000
80 000
480 000
0
0
490 000

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finanční dotace Biskupství plzeňskému, IČ: 45334439, na částečnou úhradu
nákladů na vybudování Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánském
klášteře v Plzni.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení - bod II.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou. Finanční dotace ve výši 700 tis. Kč (387.387,- Kč jako neinvestiční dotace
a 312.613,- Kč jako investiční dotace) bude hrazena z prostředků rozpočtu Kanceláře
primátora na rok 2012, které byly původně určeny na akce s partnerskými městy města
Plzně, ale nakonec se neuskuteční.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení - bod III.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2012
Usnesení RMP č. 336 ze dne 8. 3. 2012 - projednání předloženého usnesení v RMP
Oproti tomuto usnesení došlo na základě upřesnění od žadatele k úpravě částek určených
na investiční a neinvestiční výdaje.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
--10. Přílohy
č. 1 - žádost biskupa plzeňského

