
Zápis č. 5 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 25.11.2021 
 
 
 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, JUDr. Josef Augustin, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, 

Miroslav Pišťák, Ing. David Vančík, Dagmar Vichorcová, Mgr. Miroslava 
Hanáková 

 
Omluven: Magdalena Hedvika Jansová, Roman Karšulín, Lukáš Andrýsek, PhDr. Ivana 

Vaňková 
 
Program:  
 

1. Zahájení + informace 
2. Předložení nabídek uměleckých děl 
3. Diskuze 
4. Závěr 

 
K bodu 1) 
V 15:30 zahájil předseda komise MUDr. Pavel Holík jednání Komise pro nákup uměleckých 
děl, které se konalo v městské galerii, přivítal všechny přítomné a předal slovo PhDr. Miroslavu 
Macíkovi, aby provedl členy po galerii, ve které se konala výstava Karla Tomana a představil 
nabízená umělecká díla.  
 
K bodu 2) 
 
Karel Toman - od tohoto autora byla městu nabídnuta ke koupi 4 umělecká díla – 2 
s prostějovským motivem a 2 s motivem Němčic nad Hané – vše akvarel – v rozměru 38 
x 28 cm, 34 x 25 cm, 34 x 24 cm, 31 x 22 cm, cena celkem 35.500,- Kč 
(hlasování se zúčastnila elektronicky i pí Jansová)  
 
Hlasování:  pro –  9 proti – 0 zdržel se – 0     Schváleno 

K bodu 3) 
Diskuze:  

 PhDr. Macík – informoval členy o budoucích výstavách, a to Boba Pacholíka – 
Fotografie z návštěvy prezidenta Václava Havla a výstavě prací studentů střední školy 
ART ECONu v DUZE 

 JUDr. Augustin – vznesl dotaz, zda se již vyřešil oficiální statut městské galerie a pod 
který odbor magistrátu by měla být zařazena 

 p. Pišťák – informoval členy komise o schváleném rozpočtu komise na příští rok, a to 
ve výši 150.000,- Kč 

 
K bodu 4) 
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani diskuzní příspěvky, poděkoval předseda 
komise MUDr. Pavel Holík všem přítomným za účast a jednání v 16:30 ukončil. 
 
V Prostějově dne 29. listopadu 2021 
 
Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 
                       tajemnice komise 
 
Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 
                       předseda komise 


