
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 8. 12. 2021

Zpráva o aktuálním stavu ve věci darování obrazů vytvořených panem Františkem 
Janulou

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Foltýnová Hana (referentka pro kulturu, sport a dotační programy)

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá informaci o darování obrazů paní Kateřinou Janulou, nar. *******1950, trvalým bytem na adrese 
*******************, Aubervilliers, Paříž - Francie. Kateřina Janula, manželka Františka Januly, tímto darem splnila přání 
svého manžela, jenž chtěl před smrtí rodnému městu Lysé nad Labem vlastnoručně vytvořené obrazy věnovat. Dne 
2.9.2021 usnesením č. 464 bylo schváleno radou města uzavření darovací smlouvy s paní Kateřinou Janulou na darování 
19 obrazů v hodnotě 806 000 Kč. Obrazy Františka Januly by měly být začátkem příštího roku 2022 instalovány v 
prostorách historické budovy naší radnice. Z důvodu platnosti plné moci paní Kateřiny Januly od 1.1.2022, která je 
nezbytná k darovací smlouvě, by měla být darovací smlouva podepsána v lednu 2022.
Za zprostředkování kontaktů a předjednání darování obrazů patří velké poděkování zastupiteli města Mgr. Hynku 
Fajmonovi a jeho manželce. Dále děkujeme paní Ireně Mašíkové, která paní Kateřinu Janulu zastupuje v České 
republice a na základě vstřícné a konstruktivní komunikace a spolupráce se tato věc podařila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
zprávu o akutálním stavu ve věci darování 19 ks obrazů paní Kateřinou Janulou, nar. *******1950, trvalým bytem na 
adrese **********************************, Paříž - Francie, v hodnotě 806 000 Kč.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

2. 9. 2021 Projednáno RM

464 schválila

         

23. 11. 2021 Projednáno RM

633 vzala na vědomí

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 633 z 23.11.2021
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
zprávu o akutálním stavu ve věci darování 19 ks obrazů paní Kateřinou Janulou, nar. 30.01.1950, trvalým bytem na
adrese 16 Alee des Lilas, Aubervilliers, Paříž - Francie, zastoupenou na základě plné moci paní Irenou Mašíkovou, nar.
12.10.1950, trvale bytem Otakara Jeremiáše 2279, Písek v hodnotě 806 000 Kč,
II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.
Usnesení č. 464 z 2.9.2021
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
přijetí daru a uzavření předložené darovací smlouvy s paní Kateřinou Janulou, nar. 30.01.1950, bytem 16 Allee des
Lilas, Aubervilliers, Paříž, Francie, zastoupenou Irenou Mašíkovou, nar. 12.10.1950, bytem Otakara Jeremiáše 2279,
Písek na 19 ks obrazů, jejichž autorem je pan František Janula, v celkové ceně 806 000 Kč,
II. děkuje
paní Kateřině Janule za darování krásných obrazů vytvořených jejím manželem, rodákem našeho města, panem



Františkem Janulou, město Lysá nad Labem si tohoto daru velice váží.


