DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Darování movitých věcí, které již nemají v prostředí města Plzně další uplatnění,
Západočeskému muzeu v Plzni, p. o.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 12. 11. 2015 odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně obdržel žádost
Západočeského muzea v Plzni, p. o., ve kterém žádá o darování dosud odborně
nezpracovaných předmětů, uložených v současné době v depozitářích Archivu města Plzně.
Konkrétně se jedná o:
- paraván s dřevěnou kostrou a textilním malovaným potahem, zdobený fotografiemi
(zřejmě herců někdejšího Německého divadla v Plzni), značně poškozený a nekompletní
– před restaurováním
- pergamenový svitek Tóry na dvou návinových tyčích, značně poškozený,
nekompletní – před restaurováním
Výše uvedené předměty, uchovávané v depozitářích Archivu města Plzně, neodpovídají svou
povahou sbírkotvorné koncepci Archivu města Plzně. Naopak by velmi obohatily
etnografickou podsbírku muzea, která v současné době uchovává výjimečný a rozsáhlý
soubor regionálních judaik (po sbírkách Židovského muzea v Praze nejrozsáhlejší v ČR) a
současně s tím také předměty, dokumentující vznik a působení plzeňského německého
divadla.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o tak specifický movitý majetek, nebyl v prostředí
města nabízen jiným složkám.
Správce majetku - Archiv města Plzně, souhlasí s výše uvedeným darováním.
3. Předpokládaný cílový stav
Darování movitých věcí Západočeskému muzeu v Plzni, p. o.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
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 24. 11. 2015.
Usnesení RMP č. 1354 ze dne 17. 12. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Ke dni 12. 1. 2016 nemá Západočeské muzeum v Plzni, p. o. žádné závazky a pohledávky po
splatnosti vůči městu Plzeň.
10. Přílohy
č. 1 – žádost Západočeského muzea v Plzni p. o.
č. 2 – fotografie
č. 3 – doporučení KNM RMP ze dne 24. 11. 2015
č. 4 – usnesení RMP č. 1354 ze dne 17. 12. 2015

