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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

18.04.2017

Zpracoval

Bc. Lenka Švecová, DiS.

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

24.04.2017

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
02.05.2017
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč), Smlouva o zajištění provozu Kaple
sv. Jana Křtitele – SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p.s.
Usnesení Zastupitelstva města č. 2013-79/2 z 22.04.2013
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SBTS
Klub vojenské historie, p.s., IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na úhradu výdajů
souvisejících se zajištěním provozu Kaple sv. Jana Křtitele (osobní náklady
pracovníků) a se spoluprací při přípravách oslav výročí bitvy u Trutnova
27.06.1866, Dnů Evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech
2017, 2018, 2019,
01.02
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské
historie, p.s., IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, v předloženém znění,

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

doporučuje
02.01
zastupitelstvu města schválit smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele
v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 90.000,00 Kč pro SBTS Klub vojenské historie,
p.s., IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti, tj. na úhradu výdajů souvisejících se
zajištěním provozu Kaple sv. Jana Křtitele (osobní náklady pracovníků) a
se spoluprací při přípravách oslav výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866, Dnů
Evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech 2017, 2018,
2019,
01.02
veřejnoprávní smlouvu pro SBTS Klub vojenské historie, p.s., IČ 70954739,
Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice, v předloženém znění,
schvaluje
02.01
smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele v předloženém znění.

Důvodová zpráva:
O dotaci poskytovanou z rozpočtu města Trutnova na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti,
tj. na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním provozu Kaple sv. Jana Křtitele (osobní náklady pracovníků)
a se spoluprací při přípravách oslav výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866, Dnů Evropského dědictví a
Silvestrovského ohňostroje, v letech 2017, 2018, 2019, požádal subjekt SBTS Klub vojenské historie, p.s.,
IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice (dále jen „Klub“), a to ve výši 90.000,00 Kč. Dotace bude
čerpána postupně, každá její část ve výši 30.000,00 Kč ročně.
Kaple sv. Jana Křtitele (dále jen „Janská kaple“) bude dle uzavřené smlouvy o zajištění provozu Kaple sv.
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Jana Křtitele provozována v sezóně od 1. května do 30. září příslušného roku o všech víkendových dnech.
Otevřeno bude v čase od 14:00 do 18:00 (provozní doba). Provoz Janské kaple představuje zajištění přítomnosti osob konajících službu průvodců u památky.
O víkendech budou u Janské kaple v provozní době přítomny dvě osoby, z toho alespoň jedna v příslušné
historické vojenské uniformě.
V předchozích letech byl provoz financován částkou ve výši 74.000,00 Kč na základě uzavřené Smlouvy o
provozu naučné stezky „Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27.6.“ z 09.05.2013, která byla
ukončena k 31.12.2016, jejímž předmětem bylo kromě zajištění provozu Janské kaple také zajištění
prohlídek památníku generála Gablenze a provozu srubu na vrchu Šibeník.
Smlouva byla ukončena na základě oznámení bývalého předsedy Klubu pana Ivo Bucka, který oznámil, že
Klub již není schopen poskytovat služby v celém rozsahu smlouvy a také z důvodu, že již neodpovídala novým
zásadám o poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města.
Klub bude nadále dle nově uzavřené smlouvy zajišťovat pouze provoz Janské kaple. Provoz srubu na vrchu
Šibeník a památníku generála Gablenze bude nově zabezpečovat společnost Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Přílohy:
1x Veřejnoprávní smlouva
1x Smlouva o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem.
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 25.04.2017

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. …/17

Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s.,
IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice
číslo b.ú.: 757000-774/0600
zastoupený předsedou panem Jaroslavem Jindrou, na straně druhé jako příjemce,

uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 500/2004 Sb., správní
řád, a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podpůrně též podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechny zákony v platném a účinném znění, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:
1.
a) Město Trutnov poskytuje příjemci dotaci ve výši 90.000,00 Kč (slovy: Devadesáttisíc korun
českých).
b)
Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova
na svém zasedání dne …….. svým usnesením č. ZM_ 2017-…/…
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním provozu Janské kaple (osobní náklady pracovníků) a se spoluprací
při přípravách oslav výročí bitvy u Trutnova 27.06.1866, Dnů Evropského dědictví a Silvestrovského ohňostroje, v letech 2017, 2018, 2019.

d) Dotace bude čerpána postupně, každá její část ve výši 30.000,00 Kč ročně vždy nejpozději
do 31.12. každého z let 2017, 2018 a 2019.

2.
Dotace bude poukázána ve třech splátkách po 30.000,00 Kč, splatných vždy do konce července každého z let 2017, 2018 a 2019.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla
stanovená Zásadami poskytovatele č. 1/2016 o poskytování dotací z rozpočtu města Trutnova
(dále jen „Zásady“), s výjimkou té části článku 7 odst. 1 zásad, která se týká zákazu hrazení
mzdových nákladů.
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4.
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), zavazuje se tímto vést v rámci vedení
účetnictví výdaje (profinancované náklady) vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této
smlouvě odděleně (např. analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled celkových příjmů a výdajů.

5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem
této smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“. U účetních dokladů, které nejsou
plně hrazeny z dotace města Trutnova, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace města
Trutnova.
6.
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím finančního odboru MěÚ) vyúčtování poskytnuté části dotace na daný rok spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do
30.06. následujícího roku po roce, ve kterém obdržel příslušnou část dotace.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace, a to i před předáním jejího vyúčtování
poskytovateli. Pokud nebude dotace plně vyčerpána, příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na výše uvedený účet poskytovatele.

8.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení, nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku
ve výši neoprávněně použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem odvést na výše uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile
denně z odváděné částky ode dne jejího neoprávněného použití či zadržení nebo ode dne,
kdy nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na
účet poskytovatele.
9.
V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
10.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne

.........................................
poskytovatel

…………………………….
příjemce
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SMLOUVA
o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 124601/0100,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem,
a
SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s.,
IČ 70954739, Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice
číslo b.ú.: 757000-774/0600
zastoupený předsedou panem Jaroslavem Jindrou,
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, smlouvu o zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele takto:
1.
Předmět smlouvy
a) Předmětem smlouvy je zajištění provozu Kaple sv. Jana Křtitele (dále také „Janská kaple“)
SBTS Klubem vojenské historie Trutnov, p. s. (dále jen „Klub“) za účelem rozvoje a podpory cestovního ruchu ve městě Trutnov. Provoz Janské kaple zajistí Klub pro město.
b) Na zajištění předmětu smlouvy byla Klubu poskytnuta dotace z rozpočtu města Trutnova.
Poskytnutí dotace je předmětem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. …/2017.
c) Janská kaple bude dle této smlouvy provozována v sezóně od 1. května příslušného roku
do 30. září příslušného roku o všech víkendových dnech. Otevřeno bude v čase od 14:00
do 18:00 (provozní doba). Provoz Janské kaple představuje zajištění přítomnosti osob konajících službu průvodců u památky.
d) Pro soboty a neděle platí, že u Janské kaple budou v provozní době přítomny dvě osoby,
z toho alespoň jedna v příslušné historické vojenské uniformě. Výjimka je možná pouze
v případě, že se všichni členové Klubu budou v daném čase účastnit akce mimo město
Trutnov, a tato skutečnost bude včas oznámena městu a odsouhlasena na základě oboustranné dohody smluvních stran.
e) Klub zodpovídá za to, že osoby pověřené zajišťováním provozu Janské kaple mají minimálně základní znalosti o tématu prusko-rakouské války a bitvy u Trutnova, že jsou v tomto
duchu schopny poskytovat informace návštěvníkům stezky, že dodrží stanovenou provozní
dobu a že budou vystupovat kultivovaně a s ohledem na dobrou reprezentaci města.
2.
Práva a povinnosti Klubu
a) Klub má právo vznášet připomínky a návrhy k technickému zajištění provozu Janské kaple
a povinnost neprodleně hlásit městu případné zjištěné závady či škody v Janské kapli a
okolí.
b) Klub se zavazuje dodat městu závazný seznam osob s jejich kontaktními údaji, které budou vykonávat službu průvodců, a seznam dalších osob s jejich kontaktními údaji, které
budou vykonávat službu průvodců v průběhu měsíce července a srpna, dále jen „oprávněné osoby“.
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3.
Kaple sv. Jana Křtitele
a) Klub se zavazuje udržovat pořádek uvnitř i vně Janské kaple. Ve dnech konání akcí v prostoru Janské kaple se Klub zavazuje po skončení akce dopravit uzavřené pytle s odpadky
k sídlu společnosti Lesy a parky Trutnov, s. r. o., IČ 25968700, Úpická 469, Trutnov.
b) Pouze oprávněné osoby jsou oprávněny používat svěřené klíče od Janské kaple a znát zabezpečovací kód k elektronické zabezpečovací signalizaci (EZS). Klub zároveň zodpovídá
za to, že tyto oprávněné osoby nebudou předávat klíče a sdělovat kód EZS třetím osobám.
c) Klub ručí za to, že po skončení provozní doby nebo ukončení zvláštní prohlídky bude Janská kaple fyzicky uzamčena a rovněž zakódována. Kódy EZS přidělené oprávněným osobám nesmí používat ani zástupce města.
d) Kódy EZS pro oprávněné osoby, které budou konat službu průvodců v průběhu měsíce
července a srpna, budou těmto přiděleny zvlášť vždy pouze na toto období, a po vypršení
smluvního vztahu Klubu s těmito osobami budou tyto kódy EZS opět zrušeny.
e) Klub se zavazuje uhradit městu vzniklou škodu na vnitřním vybavení Janské kaple a na vystavených sbírkových předmětech – muzejní exponáty, která vznikne v době otevření Janské kaple oprávněnou osobou nebo porušením povinností uvedených pod písm. b) a c).
Vnitřní vybavení Janské kaple a vystavené sbírkové předměty – volné muzejní exponáty,
budou uvedeny ve zvláštním seznamu (příloha smlouvy č. 1); smluvní strany se zavazují
tento zvláštní seznam průběžně aktualizovat.
f)

Klub ručí za to, že oprávněné osoby nebudou manipulovat s vystavenými sbírkovými předměty – muzejními exponáty a vnitřním vybavením Janské kaple bez souhlasu města. Rovněž se Klub zavazuje zabránit v této nedovolené manipulaci osobám třetím a návštěvníkům. Uvnitř Janské kaple není povoleno vystavovat soukromé sbírkové a jiné předměty
mimo k tomuto účelu vyhrazené výstavní vitríny bez povolení města.

g) Klub ručí za to, že uvnitř Janské kaple bude dodržován zákaz jíst, pít, kouřit, manipulovat
s ohněm nebo se střelným prachem a nabíjet zbraně. Ve výjimečných případech (nepříznivé počasí) je povoleno jíst a pít oprávněným osobám pouze v zákristii. Dále je zakázáno
pořizovat fotografické a jiné obrazové záznamy v interiéru Janské kaple ať pro soukromé či
jiné účely. V presbytáři je z etických důvodů zakázáno odkládat zbraně a výstrojní součásti.
K tomuto účelu je vyhrazen pouze prostor zákristie.
h) Přístup na kůr je obecně povolen pouze hudebníkům v případě pořádání koncertu. Výjimečně je přístup umožněn za účelem údržby Janské kaple také oprávněným osobám,
avšak pouze mimo provozní dobu.
i)

Klub ručí za to, že v Janské kapli bude během jejího otevření nepřetržitě přítomna jedna
oprávněná osoba.

j)

Klub se zavazuje vést statistiku návštěvnosti Janská kaple a po ukončení každé sezóny ji
předložit městu.

4.
Práva a povinnosti města
a) Město se zavazuje průběžně zajišťovat kvalitní a dostatečnou propagaci naučné stezky,
dbát o její další rozvoj a zařadit ji do širšího kontextu památek na prusko-rakouskou válku
v severovýchodních Čechách.
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b) Město je oprávněno kontrolovat plnění povinností Klubu podle této smlouvy a jeho připomínky jsou pro Klub závazné.
5.
Závěrečná ustanovení
a) Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31.12.2019.
b) Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.
c) Obě smluvní strany prohlašují, že jsou obeznámeny s podmínkami této smlouvy a souhlasí
s jejím zněním.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží
dva.

V Trutnově dne ……………

…………………………………
Město Trutnov

………………………………………………………
SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p. s.
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Příloha č. 1
Kaple sv. Jana Křtitele
Inventární seznam vybavení interiéru ke dni 10.03.2017
a) Architektura a výzdoba kaple
1) Kristus na kříži na zdi u dveří
2) Kropenka měděná na zdi u dveří
3) Kazatelna včetně látkové výzdoby s krajkou a girlandou
4) Zábradlí dřevěné v presbytáři včetně látkového modrého antipendia INRI
5) Dřevořezba holubice Duch svatý se svatozáří, na stropě
6) Zvon bronzový se závěsem a stuhou, za oltářem u schodů na půdu
7) Zvon bronzový 1712 ve věžičce, s provazem
8) Lampa elektrická mosazná nástěnná typu zvonek
9) Plaketa mjr. Liposčak bronzová, na zdi
Hlavní oltář s výzdobou
10) Oltářní menza s obrazem, malba na papíru
11) Svatostánek prosklený
12) Oltářní stěna s dveřmi a obrazem Janského kopce za svatostánkem
13) 4 andělé s křídly barevně polychromovaní
14) 2 andělé malí s polychromií – zlato a stříbro
15) Výklenek se sousoším Křtu Páně v řece Jordán a soškou beránka
16) Dřevěný kříž s Kristem velký z r. 1858, se svatozáří
17) 2 andělé červeno-zeleně polychromovaní po straních paty kříže
18) Mramorový kámen oltářní s ostatky
Boční oltář P. Marie v presbytáři
19) Oltářní menza s podstavcem
20) Oltářní stěna s obrazem Narození P. Marie
21) Svatostánek otočný, s křížkem s Kristem
22) Socha Pražského Jezulátka v šatičkách, včetně skleněného zvonu
23) Socha sv. Jana
24) Socha sv. Marie (Magdalské)
Boční oltář s Božím hrobem
25) Oltářní menza dřevěná
26) Oltářní stěna s výklenkem hrobu a kovovými svícny se skleněnými modrými kalíšky
27) Socha těla Krista ležícího
28) 2 andělé polychromovaní modrý a červený
29) 3 postavy stojící a anděl sedící, na kartonu, volně opřené, celkem 3 ks
30) Obraz Nejsvětější Trojice, nahoře
Výbava hlavního oltáře
31) Stojánek na Misál
32) Misál římský z r. 1866
33) Svícny cínové bíle natřené, 4 ks
34) Mešní modlitby pro ministranty, 3 zasklené tabulky
35) Zasklené privilegium oltáře z r. 1931
36) Teploměr s barometrem vzadu
37) Věčné světlo mosazné velké, se závěsem s třapcem a zlacenými vejci
Výbava bočního oltáře
38) Misál pohřební s pouzdrem, z r. 1872

A

ZM_02
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

Misál procesní z r. 1872 tamtéž
2 svícny s kruhovou podstavou, soustružené dřevěné stříbřené
2 svícny s kruhovou podstavou dřevěné bílé
Oltářní antipendium zavěšené
Skleněné vázičky s umělými květy, 2 ks
Věčné světlo mosazné menší, se závěsem s třapcem a zlacenými vejci
Věšák dřevěný krátký na zdi za oltářem
Věšák dřevěný dlouhý na zdi na kůru
Stolek v presbytáři hnědý malý dřevěný
Lavička pro ministranty červenohnědá 1 ks
Židle Thonetka
Kasička dřevěná na dary
Trojnožka na věnec železná, 2 ks
Blok lavic bez povrchové úpravy
Lavice šedá u schodiště na kůr, upevněná
Lavice volně stojící s opěradlem, vepředu
Lavička volně stojící bez opěradla, u Božího hrobu
Stůl dřevěný oblý s dvěma podstavci, za oltářem
4 stojánky na noty na zábradlí kůru
Harmonium Johann Friess včetně lavice, na kůru
Koberec pod harmoniem
Přehoz látkový přes harmonium
Lavice volně stojící, na kůru
Oltářní plátna, zabalená pro mimořádné akce
Baldachýn se 4 podpěrnými tyčemi, zapůjčený z fary, na kůru

Obrazy nástěnné
64) Párový obraz P. Marie a Ježíše, malba na plechu, na zdi na bocích
65) Dřevořezba - obraz na památku padlých farnosti Starý Rokytník od F. Rinda, po r.
1880
66) Obraz P. Marie za oltářem
67) Obraz Ježíše v Getsemanské zahradě, za oltářem
68) Rámy obrazů na kůru, 2 ks (ostatní původní obrazy včetně 14 ks křížové cesty jsou t.
č. ve skladu Na Struze 18)
b) Nářadí a výbava k údržbě
69) Vysavač elektrický s hadicí
70) Kbelík smaltovaný
71) Lopátka plechová se smetáčkem
72) Lopata
73) Rýč (lopata na uhlí)
74) Hrábě kovové s násadou
75) Koště rýžové s násadou
76) Koště obyčejné
77) Žebřík krátký
78) Žebřík dlouhý
79) Stupínek obyčejný
80) Stupínek dvouschodový
81) Infrazářič s kabelem
82) Prodlužka 5 m gumová
83) Kladivo s násadou zkrácenou
84) Krabice s vruty a hřebíky
85) Stolek dřevěný čtvercový malý, za oltářem
86) Rohožka gumová u bočního vchodu
87) Rohožka černá plastová u zadního vchodu
c) Výzdoba a mobiliář expozice války 1866
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88) Výzdoba zábradlí kůru látková s girlandami
89) Portréty panovníků (FJI. a WI.) 2 ks
90) Státní znaky (R + P) 2 ks
91) Vitrína s nástavcem 2 ks
92) Vitrína velká 2 ks
93) Vitrína malá 1 ks
94) Tabulky s textem informační, 3 ks
95) Tabule s textem armáda rakouská
96) Tabule s textem armáda pruská
97) Tabule s textem dějiny války 1866 pošk.
98) Tabule s mapou pomníků (zatím chybí)
99) Obraz zasklený jezdecké bitvy 27.6.1866, reprodukce
100) Obraz rakouského útoku na Janský kopec 27.6.1866, reprodukce
101) Provazové zábradlí se sloupky, 2 sady s celkem 4 sloupky
102) Skříň kolesny 8-liberní z VÚH Praha s granáty (18 ks) v obalech, patrona a podložka kola
103) Kanón 4-liberní s lafetou z VÚH Praha
104) Torza litinových křížů, volně v presbytáři, 2 ks
105) Kovaný kříž korodovaný, volně v presbytáři, 1 ks
106) Litinový kříž ozdobný, z hrobu Thegera, 1 ks
107) Věnec trvanlivý na držáku pod medailonem Liposcak
108) Stojan na literaturu kovový šedý, zapůjčený od Komitétu
109) Stojan na letáky kovový bílý
110) Lampička bílá typ skřipec, pod kůrem
111) Rezervní červená zdobná šňůra na kůru na věšáku
Věci a exponáty v uzamčených vitrínách nejsou v tomto seznamu uvedeny.

