Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozhodnutí o darování dvou vitrážových stěn a jedné keramické plastiky z interiéru Divadla
J.K.Tyla v Plzni Západočeskému muzeu v Plzni.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odbor památkové péče MMP obdržel dne 17. 9. 2018 žádost Divadla J. K. Tyla, příspěvkové
organizace k odstranění dvou kusů vitrážových stěn ze vstupní haly Divadla J. K. Tyla,
Smetanovy sady č.p. 1129/ č.o. 16, Plzeň. Jedná se o vnesené nepůvodní prvky z doby celkové
opravy budovy divadla.
V podané žádosti žadatel sdělil, že je předběžně se Západočeským muzeem v Plzni domluven
na umístění v depozitáři. K žádosti se vyslovila odborná organizace – Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Plzni.
Ve smyslu tohoto stanoviska bylo vydáno stanovisko Odboru památkové péče č.j.
MMP/233044/18, kterým souhlasí s odstraněním dvou vitrážových stěn bez náhrady ze vstupní
haly Divadla J. K. Tyla v Plzni, Smetanovy sady 1129/16, parc. č. 5273/12 k.ú. Plzeň, nemovité
kulturní památky rejst.č. 26081/4 – 3585 nacházející se v území MPR Plzeň za těchto
podmínek:
- dvě vitrážové stěny po jejich demontáži budou uloženy do depozitáře Západočeského muzea
v Plzni. Demontáž vitráží a jejich odborné zajištění před transferem je nutné uskutečnit za
odborného restaurátora s povolením k restaurování vitráží zakládaných do olověné sítě,
- po vyjmutí vitráží z místa jejich stávajícího osazení budou otvory po jejich kotvení
začištěny, omítky vyspraveny a prostor uveden do původního stavu.
Práce spojené s odborným odstraněním dvou vitrážových stěn budou prováděny pod dohledem
orgánu státní památkové péče – Magistrát města Plzně, odboru památkové péče a jím
přizvanými odborníky Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Plzni.
Na základě již projednávaného darování 2 kusů vitrážových stěn ze vstupní haly
Divadla J. K. Tyla ( KNM RMP dne 20. 6. 2019) došlo mezi Západočeský muzeem v Plzni a
Divadlem J. K. Tyla k dohodě, že součástí poskytnutého daru bude zároveň i jeden kus
keramické plastiky z interiéru Divadla J. K. Tyla. Keramická plastika vznikla v roce 1945, jejím
autorem je Oldřich Karban a je součástí kolekce 6 kusů keramických plastik s různobarevnou
glazurou, s různě tvarovanými pozlacenými ozdobami, přičemž některé plastiky jsou
v současnosti částečně poškozeny.
Na základě zprávy ze dne 12. 7. 2019 od paní Lenky Merglové Pánkové, historičky umění
Západočeského muzea v Plzni, byla odhadní cena daru stanovena na 145 000 Kč.
Směrnice QS 63-04 Nakládání s movitým majetkem města v čl. 5.4 ukládá povinnost nabídnout
veškerý nadbytečný majetek všem správcům městského majetku. Při schvalování přímého daru
je tedy nutné schválit udělení výjimky z tohoto ustanovení.
Pokud by byla schválena výjimka ze směrnice QS 63-04 Nakládání s movitým majetkem města
bude postupováno bez dalších odkladů k daru movitého majetku.
3. Předpokládaný cílový stav
Darování dvou vitrážových stěn a jedné keramické plastiky z interiéru Divadla J. K. Tyla
v celkové hodnotě 145 000 Kč Západočeskému muzeu v Plzni.
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
Usnesení RMP č. 900 ze dne 20. 8. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=97273
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Pl zni
Ke dni 15. 8. 2019 nemá Západočeské muzeum v Plzni evidovány žádné závazky po splatnosti
vůči městu Plzeň.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – Stanovisko OPP MMP
Příloha č. 2 – Zpráva od paní Lenky Merglové Pánkové
Přílohy u předkladatele: Usnesení RMP č. 900 ze dne 20. 8. 2019

