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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály svatého
Bartoloměje (IČ: 45330743) na pořízení zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
První zvon rozezněl kostel sv. Bartoloměje již v roce 1446. Byl pojmenován podle patrona
kostela - Bartoloměj. V první polovině 16. století měl kostel již 5 zvonů. Všechny se však
při požáru 6. 2. 1835 zřítily a později byly rozbity a roztaveny. Ihned se však začalo
pracovat na nových. Již 15. 6. 1835 byly slavnostně pokřtěny 4 nové zvony nazvané Anna,
Prokop, Jan a Marie. Hlavní zvon Bartoloměj - lidově zvaný Bárta - byl ulit a na věž
vynesen roku 1838. Podle tehdejšího arcibiskupa však neměl hezký zvuk a tak ho v roce
1854 nahradil zvon nový. V té době byl 2. největším zvonem v Čechách. Během 1. světové
války - v lednu 1917 - byly zvony Bárta, Marie a Anna rozbity a použity pro výrobu děl
a munice. V roce 1931 byly obnoveny, ale v době nacistické okupace byly opět roztaveny.
Jediným zvonem, který se dochoval z roku 1835, je zvon Prokop, kterého v roce 1994
doplnil ještě zvon věnovaný sv. Anně.
V loňském roce vznikl Výbor pro pořízení zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje, v jehož
čele je plzeňský biskup mons. František Radkovský, který společně s arciděkanem mons.
Emilem Soukupem žádají pana primátora o finanční příspěvek na pořízení těchto zvonů.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finančního daru ve výši 250 tis. Kč Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály
svatého Bartoloměje (IČ: 45330743) na pořízení zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje
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 bude hrazena z uspořených prostředků rozpočtu Kanceláře
primátora na rok 2013.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení - bod III.
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8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2013
Usnesení RMP č. 1232 ze dne 27. 11. 2013 - projednání předloženého usnesení v RMP
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
--10. Přílohy
č. 1 - dopis (žádost) biskupa plzeňského a arciděkana adresovaný primátorovi města Plzně
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