Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

33. Návrh na změnu účelů využití transferů na investice TIC
BRNO, příspěvkové organizaci – návrh rozpočtového opatření
Anotace
TIC BRNO, příspěvková organizace, požádal o změny účelů využití schválených transferů na stavební a
nestavební investice pro rok 2022. Transfery, kterých se změny týkají jsou uvedeny v návrhu usnesení.
Jedná se především o změnu transferu „Systém EPS – Radnická 2 -10 – elektrická požární signalizace“
na „Doplnění elektrických rozvaděčů o programovací moduly osvětlení expozice a na dodávku
technologie řídícího systému Loxone v Mincmistrovském sklepě“. Dokončení a otevření nové expozice v
Mincmistrovském sklepě závisí na uskutečnění „Doplnění elektrických rozvaděčů o programovací
moduly osvětlení expozice a na dodávku technologie řídícího systému Loxone“. Prioritou je v současné
době dokončení nové expozice Brněnského podzemí před zahájením turistické sezóny. Stávající systém
není technologicky na takové úrovni, aby mohl být systém plnohodnotně ovládán, a proto je třeba do
stávajících rozvaděčů dodat výše zmíněnou programovatelnou technologii.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- změnu účelu využití schváleného transferu na investice TIC BRNO, příspěvkové
organizaci v roce 2022:
1. ve výši 500 tis. Kč z „Systém EPS – Radnická 2 -10 – elektrická požární
signalizace“ na „Mincmistrovský sklep - doplnění rozvaděčů o moduly
osvětlení expozice a dodávka technologie řídícího systému Loxone“;
2. ve výši 210 tis. Kč z „Radnická restart – revitalizace dvoru Radnická“ na
„Radnická restart – revitalizace dvoru a vstupních prostor Radnická 4“;
3. ve výši 300 tis. Kč z „Radnická restart – obnova mobiliáře historických sálů
Staré radnice“ na „Radnická restart – obnova mobiliáře historických sálů
Staré radnice a Kaple na Radnické 2“;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. …. tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/217. schůzi konané dne 4.5.2022 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 41. zasedání konané dne
11.5.2022.
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Důvodová zpráva
TIC BRNO, příspěvková organizace (dále jen „TIC“) požádal dopisem doručeným na Odbor
kultury MMB dne 17.3.2022 o změnu účelu využití schváleného transferu na stavební
investice „Systém EPS – Radnická 2 -10 – elektrická požární signalizace“ na nestavební
investice „Doplnění elektrických rozvaděčů o programovací moduly osvětlení expozice
a na dodávku technologie řídícího systému Loxone v Mincmistrovském sklepě“.
Na Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB“) konaném dne 7.12.2021 byly
TIC schváleny na rok 2022 transfery na stavební a nestavební investice v celkové výši
2 810 tis. Kč, mj. na „Systém EPS – Radnická 2 -10 – elektrická požární signalizace“.
TIC provozuje v rámci Brněnského podzemí i Mincmistrovský sklep, která má pronajatý
od Odboru správy majetku MMB. Dle ustanovení nájemní smlouvy organizace oznámila
modernizaci rozvaděčů v souvislosti s budováním nové expozice pronajímateli dopisem
ze dne 23.3.2022.
Původní expozice v Mincmistrovském sklepě byla již zastaralá a neodpovídala současným
trendům ve výstavnictví a poutavé edukaci. Taktéž téma mincovnictví bylo již málo
atraktivní, což dokazovala i velmi nízká návštěvnost. Prostor Mincmistrovského sklepa TIC
využije pro poutavější prezentaci. Organizace zvolila přitažlivé téma z historie Brna (slavné
nedobytí Brna za třicetileté války) a jeho výstižné a moderní představení návštěvníkům,
jelikož tento typ expozice v Brně chybí. Ozvláštňujícím prvkem v expozici zaměřené
na historii je mystický prvek brněnských legend a jeho živé a autentické zpracování
s využitím videomappingu a audiostopy.
Nová expozice bude využívat audiovizuální techniky. Stávající systém není technologicky
na takové úrovni, aby mohl být systém plnohodnotně ovládán a proto je třeba do stávajících
rozvaděčů dodat výše zmíněnou programovatelnou technologii.
Dokončení a otevření nové expozice v Mincmistrovském sklepě závisí na uskutečnění
„Doplnění elektrických rozvaděčů o programovací moduly osvětlení expozice a na dodávku
technologie řídícího systému Loxone“. O pořízení původně plánované investice „Systém EPS
– Radnická 2 -10 – elektrická požární signalizace“, která měla být hrazena z účelového
transferu požádá organizace v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023.
Prioritou je v současné době pro organizaci dokončení nové expozice Brněnského podzemí
před zahájením turistické sezóny.
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Materiál byl projednán na R8/KK/41.zasedání Komise kulturní RMB konané dne 25.4.2022.
Hlasování: přítomno 10 členů – 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.
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TIC požádal dopisem doručeným na Odbor kultury MMB dne 26.4.2022 o změnu účelu,
respektive rozšíření využití u dalších dvou schválených investičních transferů:
1. na stavební investice „Radnická restart – revitalizace dvoru Radnická“ na „Radnická
restart – revitalizace dvoru a vstupních prostor Radnická 4“. Celková finanční částka
ve výši 210 tis. Kč se nemění;
2. na nestavební investice „Radnická restart – obnova mobiliáře historických sálů Staré
radnice“ na „Radnická restart – obnova mobiliáře historických sálů Staré radnice a
Kaple na Radnické 2“. Celková finanční částka ve výši 300 tis. Kč se nemění.
Organizace v rámci přípravných prací na obou výše uvedených investicích zjistila, že je účel
použití schválených investičních příspěvků nezahrnuje celý rozsah účelu uvažované investice.
Doplnění materiálu nebylo z časových důvodů projednáno na zasedání Komise kulturní RMB.
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Materiál byl projednán na R8/217. schůzi Rady města Brna konané dne 4.5.2022.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 41. zasedání konané dne
11.5.2022.
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TIC BRNO

V Brně dne 25. 4. 2022

NAŠE ZN.: TIC/245/2022
VYŘIZUJE

Statutární město Brno
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Vážená paní
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám 3
60167 Brno

Žádost o změnu účelu využití schválených investičních

nestavebních transferů

Vážená paní vedoucí,

dovolujeme si požádat o změnu účelu využití u dvou schválených investičních transferů pro
rok 2022:
1/ z původního

dvoru

Radnická,

schváleného

na změnu

investičního

účelu financování

Radnická

účelu investice využití pro financování

restart — revitalizace

Radnická

restart —

revitalizace dvoru a vstupních prostor Radnická 4. Částka příspěvku je 210.000 Kč.

2/

z původního

schváleného

investičního

účelu

financování

Radnická

restart

—

obnova

mobiliáře historických sálů Staré radnice, na změnu účelu investice využití pro financování
Radnická restart — obnova mobiliáře historických sálů Staré radnice a Kaple na
Radnické 2. Částka příspěvku 300.000 Kč.
Zdůvodnění žádosti:
v rámci přípravných prací, na obou výše uvedených investicích došlo ke zjištění, že účel
použití schválených investičních příspěvků nezahrnuje celý rozsah účelu uvažované
investice, která bude financována z prostředků OK MMB.

Děkuji za posouzení naší žádosti a její kladné vyřízení.
S přátelským pozdravem

TIC BRNO

©

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková
ředitelka organizace

příspěvková organizace — Radnlcká 386/2 « 802 00 Brno

Wwww.tlcbrno.cz

>vá organizace
365/2, 602 00 Brne

Ičo:

Dič:

00101460

CZ00101480

00101460
200404460
izace

zapsaná

v OR

u KS Brno,

| Bankovní spojení: Kom
Brno-mě:
| IBAN
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TIC BRNO

V Brně dne 17. 3. 2022

NAŠE ZN.: TIC/174/2022

VYŘIZUJE

Statutární město Brno
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Vážená paní
Mgr.

Kateřina Vorlíčková

vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám 3
601 67 Brno

Žádost o změnu

účelu schváleného investičního transferu

Vážená paní vedoucí,

rozpočet naší organizace byl pro rok 2022 navýšen o investiční transfer ve výši 500 tis. Kč,

účelově určený na financování systému EPS Radnická 2-10, elektrická požární stanice
(schváleno jako stavební investice pro rok 2022). Dovolujeme si požádat o změnu účelu tohoto

investičního transferu ve výši 500 tis. Kč, a to na zajištění financování doplnění elektrických
rozvaděčů o programovací moduly osvětlení expozice v Mincmistrovském sklepě a na
dodávku technologie řídicího systému Loxone, taktéž do Mincmistrovského sklepa —
v tomto případě se jedná o investice nestavební.

Zdůvodnění žádosti:

původní expozice v Mincmistrovském sklepě byla svým charakterem zastaralá, neodpovídala
současným trendům ve výstavnictví a poutavé edukaci. Taktéž téma mincovnictví se ukázalo

jako

brzy

vyčerpané

a vdnešní

době

méně

atraktivní,

což

dokazovala

i velmi

nízká

návštěvnost. Prostor Mincmistrovského sklepa je ovšem velmi zajímavým místem a dle
našeho dlouhodobého záměru bude využit pro jinou, poutavější prezentaci. Zvoleno bylo

klíčové a přitažlivé téma z historie Brna (slavné nedobytí Brna za třicetileté války) a jeho

výstižné a moderní představení návštěvníkům, jelikož tento typ expozice v Brně chybí.
Ozvláštňujícím prvkem v expozici zaměřené na historii je mystický prvek brněnských legend
a jeho živé a autentické zpracování s využitím videomappingu a audiostopy.

Nová expozice bude využívat audiovizuální techniky. Stávající systém není technologicky na

takové

úrovni,

aby mohl

být systém

plnohodnotně

ovládán

a proto je třeba do stávajících

rozvaděčů dodat výše zmíněnou programovatelnou technologii.
Dokončení a otevření nové expozice v Mincmistrovském

sklepě závisí na uskutečnění výše

uvedené investice. Pořízení původně plánované investice, která měla být hrazena
z účelového transferu lze uskutečnit v pozdějším termínu. Akutní je dokončení nové expozice
Brněnského podzemí před zahájením turistické sezóny.

OSM MMB jsme náš záměr oznámili.

Děkuji za posouzení naší žádosti a její kladné vyřízení.
S přátelským pozdravem

Mgr. et

[ředitelka organizace

TIC

n

www.fla
=

0

©

02 00 Brno
00101480
2200402489
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Datové schránky

FA ár
Doručenka datové zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:

Datum a čas doručení:
Odesílatel:

ID schránky:
Typ schránky:
Odesílající osoba:
Adresát:
ID schránky:
Typ schránky:

Žádost o změnu účelu schváleného transferu
1017137823
Veřejná datová zpráva
Doručená

21.3.2022 v 15:29:43
TIC BRNO,

Právnická osoba
Administrátor
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno, CZ
a7kbrrn
Orgán veřejné moci

Zmocnění:

Nezadáno

Naše čís. jednací:

Nezadáno

Naše spisová zn.:

Nezadáno

Vaše čís. jednací:

Nezadáno

Vaše spisová zn.:

Nezadáno

K rukám:
Do vlastních rukou:

příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno, CZ

3h6kgw4

Mgr. Kateřina Vorlíčková
Ne

Události zprávy:
21.3.2022 v 15:29:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

21.3.2022 v 15:29:35

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21. 3.2022 v 15:29:43

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového
certifikátu ve smyslu $ 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění.
Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí
nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/|SDS/op/tisk/dorucenka?inbox=falsedmsgid=10171378238XCSRF=fe7f5f3do58c9f1caac849cc71353bef
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§ Položka ÚZ

7300
7300

3319
3319

6351
6351

ORG

Věcná náplň

Systém EPS Radnická 2-10 - elektrická požární signalizace transfer na investice TIC BRNO, p.o.
2105
30069125 Transfer na investice TIC BRNO, p.o.
z toho:
Mincmistrovský sklep - doplnění rozvaděčů o moduly
osvětlení expozice a dodávka technologie řídícího systému
Loxone

v tis.Kč

Upr. rozpočet Úprava
Rozpočet
k 25.4.2022 rozpočtu + - po změně
500
2 000

-500
500

0
2 500

500
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