DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Darování movitých věcí, které již nemají v prostředí Magistrátu města Plzně ani v p. o.
Divadlo Alfa využití, Západočeskému muzeu v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 11. 5. 2015 odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel žádost příspěvkové
organizace Divadlo Alfa, ve které žádají projednání darování divadelních výprav na základě
vyřazení níže uvedených inscenací z repertoáru divadla. Příspěvková organizace již nemá pro
tyto divadelní výpravy další uplatnění a nemá k dispozici skladové prostory k jejich
dlouhodobému uskladnění. Navrhuje tímto na žádost Západočeského muzea v Plzni darování
níže uvedených výprav Západočeskému muzeu v Plzni pro potřeby Muzea loutek.
Seznam divadelních výprav určených k darování:
1. Výprava k inscenaci „Hrnečku, vař“ – rok pořízení 2009, popis v příloze, celková
pořizovací cena 102 415,25 Kč.
2. Výprava k inscenaci „Břízová Růženka“ – rok pořízení 2010, popis v příloze, celková
pořizovací hodnota 132 106,- Kč.
3. Výprava k inscenaci „Soused Kašpar - soused Škrhola“ – rok pořízení 2012, popis
v příloze, celková pořizovací hodnota 124 572,- Kč.
Celková pořizovací hodnota darovaných movitých věcí je Kč 359 093,25.
Divadlo Alfa p. o. z důvodu možnosti prezentace vlastní činnosti žádá o sjednání možnosti
výpůjčky věcí, které jsou předmětem daru, pro potřeby výstav nebo prezentace této
příspěvkové organizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o tak specifický movitý majetek, nebyl v prostředí
města nabízen jiným složkám.
V případě, že by nedošlo k darování movitých věcí, byly by výpravy k jednotlivým
inscenacím zlikvidovány.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení darování movitých věcí (přesný výčet majetku je nedílnou součástí usnesení a
smlouvy) Západočeskému muzeu v Plzni, IČ 00228745, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň,
pro potřeby Muzea loutek.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.

5. Doporučená varianta řešení
KNM RMP doporučila RMP souhlasit s darováním movitých věcí:
-

výprava k inscenaci „Hrnečku, vař“, výprava k inscenaci „Břízová Růženka“, výprava
k inscenaci „Soused Kašpar - soused Škrhola“ (přesný výčet majetku je nedílnou
součástí usnesení a smlouvy), Západočeskému muzeu v Plzni, IČ 00228745, se sídlem
Kopeckého sady 2, Plzeň.
S povinností obdarovaného poskytnout dárci do výpůjčky movité věci, které jsou
předmětem daru v případě, že bude spravedlivé tuto výpůjčku vyžadovat, tedy pokud
tato výpůjčka nezpůsobí obdarovanému škodu. Předmětem výpůjčky nemohou být
movité věci, které byly použity pro expozici v rámci činnosti obdarovaného.

6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Doporučení KNM RMP ze dne 19. 5. 2015.
RMP č. 685 ze dne 4. 6. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Ke dni 4. 6. 2015 nemá Západočeské muzeum v Plzni žádné závazky a pohledávky po
splatnosti vůči městu Plzeň.
10. Přílohy
č. 1 – žádost Divadla Alfa p. o.
č. 2 – přesný výčet majetku
č. 3 – žádost Západočeského muzea v Plzni
č. 4 – doporučení KNM RMP ze dne 19. 5. 2015
č. 5 – usnesení RMP č. 685 ze dne 4. 6. 2015

