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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
vydává
Zřizovací listinu Městského kulturního střediska Tišnov, příspěvková organizace, se
sídlem Mlýnská 152, Tišnov, IČ 49457543, dle přílohy č. ... zápisu

Zpracováno dne 05.12.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
právník města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Je předkládána nová zřizovací listina Městského kulturního střediska Tišnov, kterou dochází k
zapracování všech dřívějších dodatků. Další zásadní změnou je svěření majetku zřizovatele,
se kterým příspěvková organizace nakládá.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (03.12.2019 15:23)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Je předkládána nová zřizovací listina Městského kulturního střediska Tišnov, kterou dochází k
zapracování všech dřívějších dodatků. Další zásadní změnou je svěření majetku zřizovatele,
se kterým příspěvková organizace nakládá. Tím dochází ke sjednocení vztahů k majetku
zřizovatele se školskými organizacemi. Podobně jako u školských organizací došlo k možnosti
uzavírání nájemních smluv s třetími osobami v delším trvání - na 12 měsíců. Upravena byla
též dodatková činnost tak, aby označení jednotlivých činností odpovídalo zákonu o
živnostenském podnikání.
Návrh obsahu nové zřizovací listiny byl projednán s vedením MěKS a ke konečnému znění
nebyly vzneseny výhrady.

ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace města
vydaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ustanovením § 35 odst. 2, § 35a a § 84 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválená Zastupitelstvem
města Tišnova na schůzi č. X konané dne 16.12.2019 usnesením č. ZM/X/X/2019.

I.
Zřizovatel
Úplný název zřizovatele :
Sídlo :
Identifikační číslo :

Město Tišnov
Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 19, Brno - venkov
00282707

II.
Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo
Název :
Sídlo :
Identifikační číslo :

Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace
Tišnov, Mlýnská 152, 666 01
49457543

III.
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
Příspěvková organizace:
1) Organizuje kulturně společenský život ve městě, pořádá umělecké, vzdělávací, osvětové a
jiné akce.
2) Podporuje a rozvíjí místní kulturní tradice a vytváří nové (Václavské hody, výročí
založení města apod.).
3) Provozuje stálé a letní kino, Jamborovu galerii a městské muzeum.
4) Pořádá vzdělávací a zájmové kurzy.
5) Zajišťuje pořádání, organizaci a propagaci kulturních a společenských akcí, prodej a
distribuci propagačních materiálů, výlep plakátů na plakátovacích plochách ve městě.
6) Zajišťuje činnost Tišnovské televize (TTV).
7) Zajišťuje vydávání a distribuci Tišnovských novin (TN).
8) Zajišťuje činnost Turistického informačního centra (TIC) a rozvíjí cestovní ruch ve městě
Tišnově.
9) Zajišťuje činnost Městské knihovny Tišnov v intencích příslušných ustanovení zákona č.
257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění.
10) Při pořádání výše zmíněných činností je oprávněna poskytovat občerstvovací a další
související služby.
11) Vytváří prostor pro realizaci různých zájmových, především uměleckých a kulturních
aktivit.
Uvedené činnosti realizuje v souladu s platnými koncepcemi zřizovatele.

IV.
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové
organizace
1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou města Tišnova.
2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace samostatně
v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou, vnitřními předpisy a pokyny
zřizovatele a rozhodnutími orgánů zřizovatele. K písemnému právnímu úkonu připojí
ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
3) Ředitel je povinen plnit povinnosti stanovené Pravidly řízení příspěvkových organizací
zřízených městem Tišnovem – dále jen „Pravidla“.

V.
Vymezení majetku
1) Specifika majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření:
a) zřizovatel předal k hospodaření majetek shora uvedené příspěvkové organizaci
nemovitý majetek, vyjmenovaný v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
b) zřizovatel dále předal do vlastnictví shora uvedené příspěvkové organizaci movitý
majetek, který je specifikován v příloze č. 2 zřizovací listiny.
2) K zajištění provozu a k plnění hlavního účelu a doplňkové činnosti vyplývající z této
zřizovací listiny využívá příspěvková organizace majetek předaný zřizovatelem
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) získaný organizací za dobu jejího trvání.
Rozsah tohoto majetku se
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu
s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou
městem Tišnov, a to k okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě
zmocnění uvedeného v Čl. VI. této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to
k okamžiku jeho nabytí.
3) Svěřený majetek, vyjmenovaný v příloze č. 1 a příloze č. 2 této zřizovací listiny je
organizace povinna inventarizovat. Postupy při provádění inventarizace jsou obsaženy
v Pravidlech.

VI.
Vymezení majetkových práv a povinností
1) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Při pořízení majetku v ceně nad 100 tis. Kč za jednotlivou věc a při
pořízení nemovitosti je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
2) Příspěvková organizace vede účetnictví a analytickou evidenci o svěřeném majetku.

3) Příspěvková organizace je povinna starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře,
což mimo jiné znamená, že má při hospodaření s tímto majetkem následující práva a
povinnosti:
a) je povinna a oprávněna tento majetek držet a hospodárně využívat pro plnění účelu
hlavní a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a
rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy;
b) je povinna tento majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před odcizením
nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy. Je rovněž povinna vykonávat působnost
v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového
hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např.
zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti
vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech;
c) je povinna využívat všech práv vlastníka či nájemce tak, jako by je vykonával vlastník
sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí apod., a za tím účelem
samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat,
zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících;
d) není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob bez
předchozího souhlasu zřizovatele;
e) je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s třetí osobou pro
zajištění svého hlavního účelu a okruhů doplňkové činnosti na dobu delší než 12
měsíců pouze se souhlasem zřizovatele;
f) při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem se řídí pokyny zřizovatele a
jeho předpisy;
g) je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky, smlouvou o nájmu s právem koupě a
uzavírat leasingové smlouvy jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
h) příspěvková organizace není oprávněna uzavírat úvěry a půjčky bez předchozího
souhlasu zřizovatele;
i) je povinna dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Zadávat veřejné zakázky ve smyslu výše uvedeného
zákona je oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, za jeho účasti,
přičemž se též přiměřeně řídí Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Tišnov;
j) čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace
podléhá předchozímu schválení zřizovatelem;
k) investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace financované za účasti
finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného
celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení
zřizovatelem;
l) technická zhodnocení provedená na svěřeném majetku zřizovatelem, budou
převedena (svěřena) příspěvkové organizaci předávacím protokolem, na základě
kterého příspěvková organizace provede jeho evidenci, účtování a změnu odpisového
plánu;
m) je povinna provádět běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku na vlastní náklady,
pokud zřizovatel nerozhodne, že budou provedeny z rozpočtu zřizovatele;
n) na vlastní náklady zajišťuje pravidelné provádění revizí hromosvodů, elektroinstalace,
plynoinstalace, výtahů a komínů ve lhůtách stanovených příslušnými právními
předpisy. Zajišťuje řádné a včasné odstranění závad zjištěných revizí;

o) pojištění majetku příspěvkové organizace je uzavřeno spolu s pojištěním majetku
zřizovatele. Ředitel organizace odpovídá za předložení změny rozsahu pojištění
majetku zřizovateli.

VII.
Okruhy doplňkové činnosti
1) Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti
navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské
možnosti a odbornost svých zaměstnanců :
 Hostinská činnost
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon, v platném znění
 Pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele
2) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:
a) skutečnost, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace,
b) oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

VIII.
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

IX.
Závěrečná ustanovení
1) Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem města
Tišnova a účinnosti dnem 1.1.2020, přičemž v plném rozsahu nahrazuje zřizovací listinu
ze dne 22.10.2009 včetně jejích změn a doplňků. Vydáním této zřizovací listiny není
přerušena právní kontinuita trvání příspěvkové organizace a existence jejích práv a
povinností.
2) Tato zřizovací listina je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení
obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení zřizovatel a jedno bude zasláno
příslušnému rejstříku.
……………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil,
starosta města Tišnova
Příloha: Soupis svěřeného majetku

Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace
Příloha č. 1

Nemovitý majetek
1) Nemovitý majetek již svěřený k 31. 12. 2019 dle evidence příspěvkové organizace.

2) Nemovitý majetek svěřený PO k hospodaření od 1. 1. 2020
Název dle evidence

Inventární číslo

letní kino

DHM000000193

budova-Jamborův dům+knihovna

DHM000000616

budova MěKS

DHM000000615

Pozemky

č. parc.

výměra

ostatní plocha

2716

100

ostatní plocha

část 2300

130

zastavěná plocha

1416

57

ostatní plocha

1476/9

2150

ostatní plocha

1476/29

1800

zahrada

1476/33

24

zastavěná plocha

175

622

zahrada

185/1

156

zahrada

185/2

248

zastavěná plocha

181

1733

3) Aktuální stav nemovitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném
organizací ke konci účetního období.

Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu Brno-venkov.

Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace
Příloha č. 2
Movitý majetek
1) Movitý majetek již svěřený k 31. 12. 2019 dle evidence příspěvkové organizace.

2) Movitý majetek svěřený PO k hospodaření od 1. 1. 2020

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

reproduktor výškový JBL 5000169X

D83GH0004F6K

530 - kino Svratka

reproduktor výškový JBL 5000169X

D83GH0004F7F

530 - kino Svratka

reproduktor výškový JBL 5000169X

D83GH0004F8A

530 - kino Svratka

souprava věšáková

DDHM10001704

530 - kino Svratka

lepička na film 35 mm

DDHM10001706

530 - kino Svratka

skříň na šaty-šatna

DDHM10001707

530 - kino Svratka

stůl psací

DDHM10001711

530 - kino Svratka

skříň plamenovzdorná

DDHM10001713

530 - kino Svratka

objektiv Meostigmat F

DDHM10001719

530 - kino Svratka

objektiv Meostigmat F

DDHM10001720

530 - kino Svratka

objektiv Meostigmat F 95

DDHM10001721

530 - kino Svratka

objektiv Meostigmat F 95

DDHM10001722

530 - kino Svratka

objektiv Meostigmat F 80

DDHM10001723

530 - kino Svratka

objektiv Meostigmat F 80

DDHM10001724

530 - kino Svratka

převíječ filmů 35/1800

DDHM10001743

530 - kino Svratka

usměrňovač křemíkový

DDHM10001747

530 - kino Svratka

usměrňovač křemíkový

DDHM10001748

530 - kino Svratka

plátno jevištní prom.

DDHM10001751

530 - kino Svratka

stůl mixážní, LTD buk

DDHM10013351

530 - kino Svratka

stroj promítací MEO X B

DHM000000191

530 - kino Svratka

stroj promítací MEO X B

DHM000000192

530 - kino Svratka

projekce+rozšíření na 3D projekci

DHM000012090

530 - kino Svratka

plátno promítací

DHM000012091

530 - kino Svratka

zvukový systém + ozvučení navíc

DHM000012092

530 - kino Svratka

videotechnologie doplňkové

DHM000012093

530 - kino Svratka

ozvučení divadelní a multifunkční

DHM000012096

530 - kino Svratka

projektor MEO IV-kabina

DDHM10000194

531 - letní kino

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

projektor MEO IV

DDHM10000195

531 - letní kino

zesilovač AKT 336

DDHM10000197

531 - letní kino

předzesilovač,napáječ

DDHM10000198

531 - letní kino

usměrňovač křem.KTM

DDHM10002106

531 - letní kino

usměrňovač křem.KTM

DDHM10002107

531 - letní kino

skříň dělená

DDHM10002110

531 - letní kino

křeslo otočné KANCELEX

DDHM10002113

531 - letní kino

křeslo otočné KANCELEX

DDHM10002114

531 - letní kino

elektrorozvaděč R15

DDHM10002115

531 - letní kino

elektrorozvaděč R17

DDHM10002116

531 - letní kino

elektrorozvaděč R17

DDHM10002117

531 - letní kino

elektrorozvaděč R17

DDHM10002118

531 - letní kino

elektrorozvaděč R5

DDHM10002119

531 - letní kino

elektrorozvaděč R3

DDHM10002120

531 - letní kino

převíječka 35 mm

DDHM10002122

531 - letní kino

lepička na film 35 mm

DDHM10002123

531 - letní kino

trezor dřevěný na film

DDHM10002124

531 - letní kino

trezor dřevěný na film

DDHM10002125

531 - letní kino

předsádka válcová

DDHM10002126

531 - letní kino

předsádka válcová

DDHM10002127

531 - letní kino

elektrorozvaděč

DDHM10002128

531 - letní kino

elektrorozvaděč R30

DDHM10002129

531 - letní kino

elektrorozvaděč R10

DDHM10002130

531 - letní kino

elektrorozvaděč R9

DDHM10002131

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002132

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002133

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002134

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002135

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002136

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002137

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002138

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002139

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002140

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002141

531 - letní kino

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

lavice dřevěné-řada

DDHM10002142

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002143

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002144

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002145

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002146

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002147

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002148

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002149

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002150

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002151

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002152

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002153

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002154

531 - letní kino

lavice dřevěné-řada

DDHM10002155

531 - letní kino

křídlo koncertní

D83GH00003SA

706 – místní správa

digitální kopírovací stroj CD 1218

D83GH0000VSU

708 - Jamborův dům

nábytek-kuchyňská linka

DDHM10005593

708 - Jamborův dům

klimatizace DeLonghi 110 mobilní

DDHM10011958

708 - Jamborův dům

konstrukce pódia ocel.

DDHM10005833

718 - veřejná zeleň

parket taneční

DDHM10005834

718 - veřejná zeleň

zástěna tenisová 6x8m-krytí podia

DDHM20011952

718 - veřejná zeleň

překližka protiskluzová-96,60 m2

DHM000000686

718 - veřejná zeleň

pódium + stan koncertní 8,5x6,7x4,5m

DHM000012099

718 - veřejná zeleň

banner rollup Město Tišnov

D83GH0003UWE

800 - TIC

zápůlní vč. vestavné lednice

D83GH0003WTF

800 - TIC

sestava pult vč. kontejnerů pod stoly

D83GH0003WUA

800 - TIC

sestava úložných skříněk u vstupu

D83GH0003WV5

800 - TIC

bikebox 4s

D83GH0003WW0

800 - TIC

policová sestava s boxy na hračky

D83GH0003WXV

800 - TIC

sestava šatních skříněk

D83GH0003WYQ

800 - TIC

stoly PC pro návštěvníky

D83GH0003WZL

800 - TIC

stůl podnož + deska

D83GH0003X09

800 - TIC

stůl podnož + deska

D83GH0003X14

800 - TIC

nástěnka sklo

D83GH0003X2Z

800 - TIC

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

nástěnka sklo

D83GH0003X3U

800 - TIC

nástěnka tahokov

D83GH0003X4P

800 - TIC

nástěnka tahokov

D83GH0003X5K

800 - TIC

dětský koutek vč. přebalovacího pultu

D83GH0003X6F

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003X7A

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003X85

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003X90

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003XAV

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003XBQ

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003XCL

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003XDG

800 - TIC

židle ke stolu

D83GH0003XEB

800 - TIC

židle kancelářská návštěvníci

D83GH0003XF6

800 - TIC

židle kancelářská návštěvníci

D83GH0003XG1

800 - TIC

židle kancelářská

D83GH0003XHW

800 - TIC

židle kancelářská

D83GH0003XIR

800 - TIC

cedule směrová informativní 5ks

D83GH0004C9Q

800 - TIC

Umělecká díla a předměty kulturní hodnoty (J. Jambor)
Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

obraz Květnice,J.Jambor

D83GH000050S

706 - místní správa

obraz Předjaří na Blatinách,Jambor

D83GH000051N

706 - místní správa

Deštivo na Podlesí,Josef Jambor

D83GH000052I

706 - místní správa

Kvetoucí mák,Josef Jambor

D83GH000053D

706 - místní správa

Kvetoucí stromy-hrušeň,Josef Jambor

D83GH0000548

706 - místní správa

obraz Krajina Českom.vrchov.,Jambor

D83GH0000553

706 - místní správa

obraz Krajina Vysočiny-Jambor

D83GH00005DZ

706 - místní správa

obraz Na Blatinách-Jambor

D83GH00005GK

706 - místní správa

Lesní interiér,Stanislav Lolek

D83GH00005IA

706 - místní správa

Dům umělců v Hodoníně,Martin Benka

D83GH00005J5

706 - místní správa

Štramberk,Bohumír Jaroněk,dřevoryt

D83GH00005K0

706 - místní správa

Na Želetavce,olej na lep.,R.Havelka

D83GH00005LV

706 - místní správa

Deštivá nálada,Josef Jambor

D83GH00005NL

706 - místní správa

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

Mílovský rybník,Josef Jambor

D83GH00005OG

706 - místní správa

Zamračeno-pohled z Blatin,J.Jambor

DHM000000881

706 - místní správa

Předjaří u Krátké,Josef Jambor

DHM000000903

706 - místní správa

Žena z Vlčnova,Joža Úprka

D83GH00005HF

708 - Jamborův dům

pamětní deska malíře Jos.Jambora

DHM000000870

708 - Jamborův dům

Tání na Blatinách,Josef Jambor

DHM000000877

708 - Jamborův dům

Předjaří na Hor.Blatinách,J.Jambor

DHM000000878

708 - Jamborův dům

Vlhký sníh na Blatinách,J.Jambor

DHM000000879

708 - Jamborův dům

Jeřáby u Samotína,Josef Jambor

DHM000000880

708 - Jamborův dům

Loučky u Tišnova,studie,J.Jambor

DHM000000882

708 - Jamborův dům

Tání na Blatinách,studie,J.Jambor

DHM000000883

708 - Jamborův dům

Předjarní deštivý den,Josef Jambor

DHM000000884

708 - Jamborův dům

Štěpánovice,Josef Jambor

DHM000000885

708 - Jamborův dům

Vřes u Sněžného,Josef Jambor

DHM000000886

708 - Jamborův dům

Zralé žito u Ždírce,Josef Jambor

DHM000000887

708 - Jamborův dům

Kvetoucí bodláky na Kuklíku,Jambor

DHM000000888

708 - Jamborův dům

Příchod jara-Milovy,Josef Jambor

DHM000000889

708 - Jamborův dům

Jarní pohled na Blatinách,J.Jambor

DHM000000890

708 - Jamborův dům

Blatinské chalupy v mlze,Jos.Jambor

DHM000000891

708 - Jamborův dům

Pohled ke Křižánkám,Josef Jambor

DHM000000892

708 - Jamborův dům

Zima pod Drátníkovou skálou,Jambor

DHM000000893

708 - Jamborův dům

Hruška v širém poli,Josef Jambor

DHM000000894

708 - Jamborův dům

K jaru u Krátké,Josef Jambor

DHM000000895

708 - Jamborův dům

Amsterodam,Josef Jambor

DHM000000896

708 - Jamborův dům

Severní moře-Scheweningen,J.Jambor

DHM000000897

708 - Jamborův dům

Půlakt-skica,Josef Jambor

DHM000000898

708 - Jamborův dům

Jaro u Samotína,Josef Jambor

DHM000000899

708 - Jamborův dům

Rokytenské louky,Josef Jambor

DHM000000900

708 - Jamborův dům

Václavky,Josef Jambor

DHM000000901

708 - Jamborův dům

Rodný kraj ve žních,Josef Jambor

DHM000000902

708 - Jamborův dům

Kamenitá mezka,Josef Jambor

DHM000000904

708 - Jamborův dům

Žňový čas pod Samotínem,J.Jambor

DHM000000905

708 - Jamborův dům

Tůňka v mlze,Josef Jambor

DHM000000906

708 - Jamborův dům

Kopání brambor,Josef Jambor

DHM000000907

708 - Jamborův dům

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

Slunce v lese,Josef Jambor

DHM000000908

708 - Jamborův dům

Žabiny žluté-studie,Josef Jambor

DHM000000909

708 - Jamborův dům

Žabiny,Josef Jambor

DHM000000910

708 - Jamborův dům

Oranžové houby-ryzce,Josef Jambor

DHM000000911

708 - Jamborův dům

Sečení ovsa,Josef Jambor

DHM000000912

708 - Jamborův dům

Vybírání brambor,Josef Jambor

DHM000000913

708 - Jamborův dům

Stará hospůdka v Praze,lept,Jambor

DHM000000914

708 - Jamborův dům

Tůňka u Chlumětína,lept,J.Jambor

DHM000000915

708 - Jamborův dům

Na poli,lept,Josef Jambor

DHM000000916

708 - Jamborův dům

U cirkusu,lept,Josef Jambor

DHM000000917

708 - Jamborův dům

Trafika na předměstí,lept,J.Jambor

DHM000000918

708 - Jamborův dům

Na Letné,Josef Jambor

DHM000000919

708 - Jamborův dům

Odpočívající,lept,Josef Jambor

DHM000000920

708 - Jamborův dům

Motiv z Tišnova,kresba tužk.,Jambor

DHM000000922

708 - Jamborův dům

Autoportrét,kresba tužkou,J.Jambor

DHM000000923

708 - Jamborův dům

Z Scheweningenu,lept,Josef Jambor

DHM000000924

708 - Jamborův dům

Alej jeřábů,kresba tužkou,J.Jambor

DHM000000925

708 - Jamborův dům

Cesta,lept,Josef Jambor

DHM000000926

708 - Jamborův dům

Osamělý jezdec,lept,Josef Jambor

DHM000000927

708 - Jamborův dům

Starý jeřáb,lept,Josef Jambor

DHM000000928

708 - Jamborův dům

Pražský motiv,lept,Josef Jambor

DHM000000930

708 - Jamborův dům

Vesnické chalupy,kresba tužk.Jambor

DHM000000931

708 - Jamborův dům

M.Jamborová,umělcova matka,J.Prokop

DHM000000935

708 - Jamborův dům

Portrét J.Jambora,Josef Prokop

DHM000000938

708 - Jamborův dům

Jmen.listina-J.Jambor čest.obč.Tišn

DHM000000939

708 - Jamborův dům

Malíř.stojan s nedok.plátnem-Jambor

DHM000000940

708 - Jamborův dům

Židlička-z odkazu J.Jambora

DHM000000941

708 - Jamborův dům

Batoh na potřeby-z odkazu J.Jambora

DHM000000942

708 - Jamborův dům

Paleta-z odkazu Josefa Jambora

DHM000000943

708 - Jamborův dům

Kovárna II,lept-Jambor

DHM000001113

708 - Jamborův dům

V parku,lept-Jambor

DHM000001114

708 - Jamborův dům

Skála,kresba tužkou-Jambor

DHM000001115

708 - Jamborův dům

unavená tanečnice,plastika-Jambor

DHM000001116

708 - Jamborův dům

pohovka-Jamborova pozůstalost

DHM000001117

708 - Jamborův dům

Název dle evidence

Inventární číslo

EVS

stolek-Jamborova pozůstalost

DHM000001118

708 - Jamborův dům

židle-Jamborova pozůstalost

DHM000001119

708 - Jamborův dům

židle-Jamborova pozůstalost

DHM000001120

708 - Jamborův dům

židle-Jamborova pozůstalost

DHM000001121

708 - Jamborův dům

židle-Jamborova pozůstalost

DHM000001122

708 - Jamborův dům

židle-Jamborova pozůstalost

DHM000001123

708 - Jamborův dům

židle-Jamborova pozůstalost

DHM000001124

708 - Jamborův dům

skříň skleněná + drobné sbírkové předměty

DHM000001125

708 - Jamborův dům

DHM000001126

708 - Jamborův dům

keramika 30 ks-Jamborova pozůstalost

DHM000001127

708 - Jamborův dům

obraz Mírová U Dolních Louček, J.J. 1939

D83GH0004EQZ

732 - MěKS

obraz Vřes, J.Jambor 1953

D83GH0004ERU

732 - MěKS

obraz Pohled na Tišnov, S. Sedláček 2017

D83GH0004ESP

732 - MěKS

-Jamborova pozůstalost
skleněný lustr 16ti ramenný
-Jamborova pozůstalost

3) Aktuální stav movitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném organizací
ke konci účetního období.

