
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5

Číslo jednací: 1906/2020/OMGM
Vyřizuje: Ing. Miluše Spurná
tel. é. 414120233
V Mostě dne 11.9.2020

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si odpovědět na Vaši žádost o podáni informace podle žák. 6. 106/1999 Sb" ze dne 10, 9.2020, která
nám byla doručena datovou schránkou.

V příloze zasíláme cestovní příkaz a vyúčtování služební cesty na Tenerife uskutečněné v době 7-11. 11 .2016.

S pozdravem

Michal ^Spsal
Datum: 2020.09. 11

ll1:30:38+02W

Mgr. Michal Soukup

ředitel

Příloha:

Cestovní příkaz
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Organizace Galerie výtvsraého (Bnsěfií v Mostě
příspěvková organizace

Kostelní 289
43401 Most
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Podpis pok)adns'ka Datum a podpis pracovníka opr néného k povoiení cesty

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY

7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne ,
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^'D,ob"°.d)ez(:f", a Přilezciu u veřejného dopravního prostředku vyplňte podle jízdního radu.
."' Uvádějte ve zkratce.
" Počet km uvádějte jen při použiti jiného než veřejného hromadného doprav, prostředku.
Sazby náhrad cestovních výdajů jsou uveřejňovány ve Sb. zákonů podle § 8 žák. 119..92 Sb.
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Prosila obraťte na druhou stranu!
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TRAVEL SERVtCE, a. s" K letišti 30/1068, 160 08 Praha 6
IC; 256 63 135 DIČ: CZ 256 631 35

JMÉNO CESTUJÍCÍHO / NAME OF PASSENGER

Z / FROM

DO/TO

DO/TO

MĚNA/
CURRENCY

ČÁSTKA/
AMOUNT

^ CEIPT

DOPRAVCE / ČÍSLO LETU /
CARRIER FLIGHT No.

TYP SLUŽBY / TťPE OF SERVICE

ZPŮSOB PLATBY/
FORM OF PAYMENT

DATUM A MÍSTO VYSTAVENI /
DÁTE AND PLÁCE OF ISSUE

AGENT

DATUM / DÁTE
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^S1?SS^=^SS^^^^^;^"^
^^en, letenky (.oment, kdy se z predbéžné rezervace stává rezervace fixní) Vám zašlu n
Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den!

na e-mail

S pozdravem
Klára Zuzčaková

ITINERÁŘ

l. Cest 3; Praha - Tenerife

Po 07. 11. 2016 v

^^Letiště Václava Havla (PRG) / česká republika Po 07. 11. 2016 v
-^^Ife / Sur Reina Sofia (TFS) / Španělsko
Letecká společnost (číslo letu) .. SmartWings (QS 2 036)
2. Češ-- Tenerife - praha

Se / sur Reina Sofia (TFS) / Španělsko
Pá 11. 11. 2016 v

-./ Letiště Václava Havla (PHG) / česká republika Pa 11. 11. 2016 v
Letecká společnost (číslo letu): SmartWings (QS 2 037)

.. :: INFORMACE O CESTUJÍCÍCH

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

l. MR petr Svoboda

S pozdravem / Best Regards

Klára Zuzčaková
Sales Department

^^.syw euro '.>"'

gsm: +420 725 805 905
www. lBi EL!rop_e^om

26. 10.2016



""\ _ustecky kraJ - krajský úřad

CESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

Spolucestující:

Náklady na cestu
hrazeny z:

ZpracovaE:

Datum:

7. 11. -11. 11 2016

Revize a převzetí části darr Ústeckému kraji - umělecké sbírky
FLORSALON manželů Zemanových na Tenerife (Španělsko)

07. 11. 2016 v odpoledních hodinách přílet na Tenerife
°8- 11- 2016 10 11. 2016 - revize a převzetí daru umělecké sbírky
.

'1. 11. 20" G y dopoledních hodinách podepsání protokolu a vrácení
dokumentace ke sbírce, v odpoledních hodinách odlet
do České republiky

Na zákiadě nabídky daru manžeiů Zemanových a usnesení č. 99/31Z/2016
z.e-clne. 5--9-. 2016 bY'a U2avrena darovací smlouva k umělecké sbírce
1<:'.!-ORSALON' kíl:ll'ou ůstecký kraj bude postupně přebírat od soucasnvc
vlastníků.

Cástjéto umělecké sbírky mají současní vlastnici umístěnu ve svém domě
^-iT.Tr.e/Ífe', _,kclR Ji, urcené. osoby zrevidovaly a překontrolovaly~die
^°-s-kyt ?^té. ?°^T^n!ace' Tato (:inncst byla rozíožena do tň dnů "kdy" L
^P^ -. :. _11_. 2?16Lbyla yěnována o'3ia^ům a sochám, li. etapa (9 11,
2016) etno předmětům z Nepáiu a Afriky a itl. etapa (10. 1l72016)'pak

j ostatním uměleckým předmětům fkoberce, porcelán, sklo, nábytek).
l Z revize byl sepsán a pořízen protoko!, který bude součástí darovací
srnlouvv.

^^komDleíním převzetí a revizi sbírky, bude předána do hospodaření
Galerii výtyarného umění v Mostě, p.o
Češtíc byla -yykunáns siužebnin-i !/j2ró!ďrn, ietsdlem a automobilem
z-.spujcenyrn na rniKíě.

M!3r Arlam šrQJb9r Ph. D vedoucí oddělení ki!!t(.;ry y odboru kultury a
památkové oéče Krajského úřadu Ústeckého kraje'

^'g. S;-;;! Marešová^ ťeďoucí octdělRn- přestiipků a ekcncmil^ v odboru
'<'.;!ťj--y a památkové péče Kr.?j5kého úřadu Ústeckého kraje
"'t ir Svoboda, řeciiíť! Gale-i;' výí. arného umění v IVos^ě, pňspěvkové
o^ganiza^e

Ing. Simona Marešová
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