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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

26. Rady města
konané dne 29.6.2020

Dar uměleckých děl Horácké galerii

Město má provizorně a v nevyhovujících podmínkách uloženy obrazy a fotografie, o které nemá zájem Horácké
muzeum a ani se v minulosti nenašel zájemce o jejich koupi. Část těchto uměleckých děl by do svých sbírek
ráda zařadila Horácká galerie.

§ 85 písm. b) zákona o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města poskytnutí věcných darů dle přílohy č. 1 Horácké galerii v Novém Městě na Moravě,
se sídlem Vratislavovo náměstí 1, IČ: 00167959 a pověřuje starostu města uzavřením příslušné darovací
smlouvy.

II. Rada města schvaluje
výpůjčku uměleckých děl dle přílohy č. 2 Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo
náměstí 1, IČ: 00167959 a pověřuje starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o
výpůjčce uvedené v příloze č. 4 tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: - tajemník a FIN doporučují předložený návrh

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město vlastní  umělecká díla, pro které nemá využití a již v minulosti se
je snažilo bezúspěšně prodat formou aukčního portálu s uměleckými
předměty. Vzhledem tomu, že stávající obrazy se nepodařilo prodat, a
ani o ně nemá zájem žádná z organizací města, byla dotázána Horácká
galerie, zda by nechtěla tyto umělecká díla převzít do svých sbírek.
Galerie projevila zájem o část obrazů a fotografií, ale preferuje předání s
převedením vlastnictví formou daru. Město proto rozdělilo umělecká díla
na ty, které je ochotno galerii darovat, a na ty, které  si chce ponechat
ve svém vlastnictví a galerii je pouze vypůjčit. Seznamy darovaných a
vypůjčených děl jsou přílohou tohoto materiálu. Současně jsou přílohou i
znalecké posudky a stávající smlouva o výpůjčce s Horáckou galerií.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Dar uměleckých děl.pdf (Veřejná) 
Příloha - č. 2 - Výpůjčka uměleckých děl.pdf (Veřejná) 
Příloha - č. 3 - znalecký posudek.pdf (Veřejná) 
Příloha - č. 4 - smlouva o výpůjčce HG.pdf (Veřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:
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