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Expozice války 1866 v Janské kapli - prodloužení výpůjčky exponátů
RM 2019-1354/25
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
prodloužení výpůjčky od Muzea Podkrkonoší v Trutnově do
31.12.2021,
01.02
prodloužení výpůjčky od Městského muzea a galerie v Úpici do
31.12.2021
01.03
prodloužení výpůjčky od Vojenského historického ústavu v Praze do
31.12.2021,
01.04.
prodloužení pojištění vystavených exponátů do 31.12.2021
pověřuje
02.01
Ing. Miroslava France zajištěním uzavření aktualizovaných výpůjčních
smluv s MOČR - VHÚ Praha, Muzeem Podkrkonoší v Trutnově a
Městským muzeem a galerií V. Mezerové v Úpici v termínu do
31.12.2020
02.02.
Ing. Štěpánku Musilovou zajištěním uzavření aktualizované pojistné
smlouvy s Kooperativou, a.s., v termínu do 31.12.2020

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Stěžejní částí expozice války 1866 v Janské kapli je soubor zbraní a střeliva, zapůjčený z
depozitáře vojenského muzea v Praze a městských muzeí v Trutnově a Úpici. Tato výpůjčka
je smluvně ošetřena vždy na 1 rok.
Navrhujeme prodloužení výpůjčky novou smlouvou o dočasném užívání sbírkových
předmětů, kterou se upravuje smluvní vztah mezi městem Trutnov jako zřizovatelem
vojenské expozice v Janské kapli a půjčitelem exponátů v pojistné hodnotě 678.000,- Kč
Vojenským historickým ústavem v Praze, do 31.12.2021, při zachování stávajících smluvních
podmínek.
Současně je nutné zajistit prodloužení pojištění těchto 32 vypůjčených exponátů o další
období. Předpokládaná výše pojistného by neměla překročit, na základě dosavadních
zkušeností, částku cca. 30.000,- Kč.
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Expozici války 1866 v Janské kapli dále doplňuje 15 exponátů v pojistné hodnotě 183.000,Kč, půjčených z depozitáře našeho Muzea Podkrkonoší a 3 exponáty z depozitáře
Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici. V obou případech navrhujeme schválení
nových smluv s prodloužením výpůjční lhůty o další 1 rok za nezměněných podmínek.
Expozice z války 1866 v Janské kapli je důležitou součástí kulturní a turistické nabídky
města a je spjatá s mediálně prezentovanou naučnou stezkou „Po stopách z války 1866 na
Trutnovsku“. V současné době je nejen v Trutnově jedinou takto zaměřenou expozicí, což je
odbornou veřejností z tuzemska i zahraničí kladně hodnoceno.
Kromě uhrazení pojistného nevyplývají z výpůjčky exponátů žádné finanční závazky.
Akce je zahrnuta v rozpočtu
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
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