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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nepřevést movitý majetek - umělecké dílo prof. Eduarda Ovčáčka - reliéfní stěna umístěná v kině Centrum,
bezúplatně z majetku statutárního města Karviné do majetku Ostravské univerzity, Fakulty umění, se sídlem
Podlahova 6, 701 03 Ostrava-Mariánské Hory.
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Důvodová zpráva
Převod movitého majetku-umělecké dílo-reliéfní stěna-kino Centrum
Statutární město Karviná realizuje stavbu Obnova objektu kina Centrum a Obnova okolí kina Centrum.
V objektu kina Centrum je umístěno umělecké dílo – reliéfní stěna prof. Eduarda Ovčáčka, které již
nebude součástí nové koncepce prostor kina Centrum a bývalý správce, Městský dům Kultury Karviná
(dále jen MěDK) převedl umělecké dílo - reliéfní stěnu prof. Eduarda Ovčáčka ke dni 01. 07. 2014
do majetku statutárního města Karviné. Ostravská univerzita, Fakulty umění, se sídlem Podlahova
3 701 03 Ostrava projevila zájem o nabytí předmětného uměleckého díla a na Odbor majetkový
Magistrátu města Karviné byla doručena žádost o bezúplatný převod uměleckého díla - reliéfní stěna,
jehož autorem je prof. Eduard Ovčáček. S ohledem na to, že předmětné umělecké dílo bylo
v minulosti vedeno v evidenci jako součást kina a nebyla stanovena jeho účetní hodnota, byl
na základě objednávky MěDK vypracován PhDr. Petrem Pavliňákem odborný znalecký posudek
č.
2/2014 a předmětné umělecké dílo bylo oceněno finanční částkou Kč 105. 000,-, slovy
Jednostopěttisíc korun českých.
Dne 17.04.2014 byla na odbor majetkový doručena žádost Ing. Jana Světlíka o převod uměleckého
díla - reliéfní stěny prof. Eduarda Ovčáčka, a to za kupní cenu ve výši Kč 105.000,-, slovy
Jednostopěttisíc korun českých.
Uvedená záležitost byla projednána dne 11.06.2014 v likvidační komisi, která doporučila umělecké
dílo - reliéfní stěnu prof. Eduarda Ovčáčka umístěnou v kině Centrum odprodat Ing. Janu Světlíkovi
za kupní cenu ve výši Kč 105.000,-, slovy Jednostopěttisíc korun českých.
Dle čl. 7 Směrnice o hospodaření obce s majetkem č. 33/2013, platné od 05.12.2013, o prodeji
movitého majetku rozhoduje rada města, o bezúplatném převodu majetku od Kč 20.000,- ceny
předmětu rozhoduje zastupitelstvo města.
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné vzhledem k výše uvedenému a v návaznosti na § 38
zákona č. 128/2000 Sb., obcích, který stanoví obci povinnost účelně a hospodárně využívat svůj
majetek navrhuje rozhodnout nepřevést bezúplatně movitý majetek umělecké dílo prof. Eduarda
Ovčáčka-reliéfní stěnu umístěnou v kině Centrum do majetku Ostravské univerzity v Ostravě, Fakultě
umění, se sídlem Podlahova 3 701 03 Ostrava.
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