Zápis z jednání na Krajském úřadu Jihočeského kraje, OKPP, dne 4. 3. 2014
Přítomni: JUDr. Vytiska, Ing. Šímová, Mgr. Červák, Ing. Sýkora, Mgr. Chrastina, PaeDr.
Novotný, Mgr. Seifert
1. Stručné zhodnocení stavu jednání s firmou Panství Bechyně SE – zatím nebyla doručena
odpověď ohledně možnosti snížení nájmu pro rok 2015. Jednání ohledně snížení proběhlo na
KÚ JČK dne 17. 1. 2014. Nájemní smlouva s Panství Bechyně SE je podepsána do 31. 5.
2016 s opcí na dalších 5 let. Nájemní vztah je možno vypovědět s lhůtou 1 rok a výpověď
začíná běžet 1 den následujícího měsíce od doručení. (Červák, Chrastina, Seifert)
2. Přehled majetkových možností v Bechyni – odstěhování seniorů do nového Domova pro
seniory proběhne cca do března 2015. Následně bude trojdům na bechyňském náměstí volný.
(Sýkora, Šímová)
3. Zhodnocení využití pro AJG a její Mezinárodní muzeum keramiky (MMK) – ideální
příležitost pro opuštění stávajícího nájemního vztahu s Panství Bechyně SE, využití a
zhodnocení krajského majetku, definitivní vyřešení desítky let trvajícího problému s trvalým
sídlem pro MMK v Bechyni. (Vytiska, Sýkora, Červák, Novotný, Chrastina)
4. Postup – zúčastnění se shodli na tom, že je vhodné vypovědět nájemní vztah s Panství
Bechyně SE k 31. 3. 2015. Po skončení letošní sezóny 29. 9. 2014 bude valná část sbírky
keramiky AJG převezena do nového skladovacího objektu AJG v Netolicích. Zároveň bude
AJG konsolidovat objekt Sparta v Českých Budějovicích, který připraví pro vznik dočasného
depozitáře AJG. Do 28. 2. 2015 budou do tohoto objektu umístěny zbývající předměty sbírky
keramiky. Dne 31. 3. 2015 bude ukončen nájemní vztah s Panství Bechyně SE a zároveň bude
objekt předán majiteli. (Sýkora, Červák, Chrastina, Seifert)
5. Během roku 2015 a první kvartál 2016 je počítáno s úpravou objektu na náměstí v Bechyni
pro nově umístěné MMK. Otevření nového sídla je počítáno pro sezónu 2016. Pro sezónu
2015 je výstavní program řešen ve spolupráci se SUPŠ Bechyně a s využitím jejich prostoru.
(Sýkora, Šímová, Novotný, Seifert)
6. Připravit výpověď nájemního vztahu mezi AJG a Panství Bechyně SE – připraví AJG.
Podniknout kroky k definitivnímu převodu budovy Sparta do majetku AJG. Podniknout
veškeré přípravné kroky a provést studii pro novy objekt MMK na náměstí v Bechyni. Zvážit
možnost zapojení evropských fondů.
České Budějovice, 4.3.2014
Zapsal: Mgr. Seifert
Ověřil: Mgr. Červák

