Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Změny zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace,
IČ 00078051, Plzeň, Prokopova 14, PSČ 301 00 (dále jen „DJKT“).
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
V srpnu letošního roku došlo k přestěhování ředitelství DJKT z komplexu Komorního
divadla v Prokopově ulici 14 do budovy Nového divadla na Palackého náměstí 30.
Zároveň ředitel DJKT požádal o doplnění zřizovací listiny DJKT v bodu 6.1 Hlavní
činnosti o pořádání i poskytování jiných vzdělávacích, osvětových akcí i služeb.
Vzdělávacími a osvětovými akcemi a službami se rozumí autorské čtení, výchovné
koncerty a představení, workshopy o divadle a umění, literární kavárna. V návaznosti
na tyto skutečnosti jsou navrhovány změny ve zřizovací listině DJKT.
Navrhované změny ve zřizovací listině DJKT
Sídlo organizace
V bodu 2. se sídlo organizace „Plzeň, Prokopova 14, PSČ 301 00“ mění na „Plzeň –
Jižní Předměstí, Palackého náměstí 2971/30, PSČ 301 00“. Jako sídlo je uváděno
současné umístění ředitelství DJKT.
Hlavní činnosti
Text bodu 6.1 Hlavní činnosti se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
- pořádání veřejných divadelních představení (opera, opereta, činohra, balet a
muzikál) v budovách divadla i v jiných kulturních zařízeních
- pořádání koncertů ve stejném rozsahu jako u divadelních představení
- pořádání i poskytování jiných kulturních, vzdělávacích, osvětových a veřejně
prospěšných akcí i služeb, včetně výstav a festivalů
- Divadlo Josefa Kajetána Tyla je členem zájmového sdružení právnických osob –
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení změn zřizovací listiny DJKT.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení - viz bod 4 této důvodové zprávy.
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6. Finanční nárok y řešení a možnosti finančního krytí (včetně
všech násl edných n apříklad provozních nákladů)
Náklady související se změnami zřizovací listiny (hlavně změna sídla) budou hrazeny
ze schváleného rozpočtu DJKT.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisí
Usnesení ZMP č. 296 ze dne 15. května 2003 – zřizovací listina DJKT
Usnesení ZMP č. 789 ze dne 8. prosince 2005 – dodatek č. 1 zřizovací listiny DJKT
Usnesení ZMP č. 562 ze dne 3. září 2009 – dodatek č. 2 zřizovací listiny DJKT
Usnesení ZMP č. 466 ze dne 4. září 2014 – přílohy zřizovací listiny – svěření
nemovitého a movitého majetku
Usnesení RMP č. 1215 ze dne 27. listopadu 2014
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Příloha č. 1 - Zřizovací listina DJKT včetně jejích dodatků č. 1 a 2 a příloh
Příloha č. 2 - Návrh znění dodatku č. 3
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