
Zápis č. 6 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 28. 11. 2019 
 

 

 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, Roman Karšulín, Mgr. Miroslava Hanáková, JUDr. Josef 

Augustin, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, Lukáš Andrýsek, Ing. David Vančík, 

PhDr. Ivana Vaňková, Dagmar Vichorcová,  

 

Omluveni: Magdalena Hedvika Jansová, Miroslav Pišťák 

 

Program:  

 

1. Zahájení + informace 

2. Předložení nabídek uměleckých děl 

3. Diskuze 

4. Závěr 

 

K bodu 1) 

V 16.00 hodin zahájil předseda komise MUDr. Pavel Holík jednání Komise pro nákup uměleckých 

děl, přivítal všechny přítomné a informoval členy komise o usnesení Rady města Prostějova 

z 08.10.2019 – Nákup uměleckých děl, o zbývajícím rozpočtu pro letošní rok – 10.000,- Kč a o návrhu 

rozpočtu pro komisi na rok 2020 (190.000,- Kč), který bude schvalovat Zastupitelstvo města 

Prostějova dne 03.12.2019. Poté předal pan předseda slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil 

jednotlivá umělecká díla. 

 

K bodu 2) 

 

Antonín Kameník – obraz ,,Hráči Makkabi Prostějov“ – kombinovaná technika na lepence – 

35x25cm - cena 6.000,- 

Hlasování: pro – 1  proti – 7 zdržel se – 2   Neschváleno 

 

František Julina – obraz ,,pohled na Brněnskou ulici v Prostějově a na kostel sv. Cyrila                      

a Metoděje“ – kombinovaná technika na lepence  – 50x40cm – cena 4.000,- 

Hlasování: pro – 0  proti – 3 zdržel se – 7   Neschváleno 

 

Jiří Mocek – obraz ,,Imprese“ - cena 9.000,- 

Hlasování: pro – 0  proti – 0 zdržel se – 10   Neschváleno 

 

Vilém Topinka – obraz ,,Pohled na Určice“ – 48x70 cm – cena 10.000,-, v případě koupě, bude 

zarámováno 

 

Hlasování: pro – 9  proti – 0 zdržel se – 1   Schváleno 

 

K bodu 3) 

Diskuze: 

- Komise byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2020 a vyjadřuje údiv nad klesající 

tendencí v posledních letech (r. 2017 – 400.000,-, r. 2018 – 300.000,-, r. 2019 – 200.000,-,     

r. 2020 – 190.000,-) 

- MUDr. Holík se domluvil se členy na jednání komise v dalším roce (5x do roka, případně dle 

potřeby), termín příští komise bude upřesněn po Novém roce 

- PhDr. Macík informoval komisi o vernisáži výstavy obrazů Stanislava Sedláčka, která začala 

19.11.2019 v Okresním archivu, dále o vernisáži výstavy obrazů Mirka Šmída, která proběhla 

27.11.2019 ve Slatinicích v Muzeu veteránů a která se bude přesouvat 04.12.2019                           

do společnosti Broker Consulting (členové dostali pozvánku zaslanou e-mailem) 



- JUDr. Augustin se zeptal, jak to vypadá s městskou galerií 

 - PhDr. Macík odpověděl, že je v zámku nový provozovatel, který bude provozovat vinárnu, 

s tím, že výstavy budou probíhat nahoře. Aktuálně je v zámku stále výstava Hanácké 

zastavení, další výstava bude nejspíše v únoru. 

- JUDr. Augustin se zeptal na otevírací hodiny galerie a zda bude otevřena v sobotu a neděli. 

- p. Jankůj se zeptal, jaká je vize se zámkem do budoucna 

- p. Karšulín odpověděl, že je nově prodloužení otevírací doby zakotveno ve smlouvě a že 

galerie nebude otevřena v sobotu a v neděli, jelikož i tak byl obrovský problém prostory 

v zámku pronajmout 

 

 

 

K bodu 4) 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani diskuzní příspěvky, poděkoval předseda komise 

MUDr. Holík všem přítomným za účast a komisi v 17:00 ukončil. 

 

 

V Prostějově dne 03. 12. 2019 

 

 

Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 

                          tajemnice komise 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 

                          předseda komise 


