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

43. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci v roce 2022 –
návrh rozpočtového opatření
Anotace
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na „Pokrytí DPH související s památkovou obnovou
Mahenova divadla a vstupních portálů divadla Reduta“ Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci
v roce 2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na „Pokrytí DPH související
s památkovou obnovou Mahenova divadla a vstupních portálů divadla Reduta“
Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 1 200 tis. Kč, s termínem
vyúčtování do 25.1.2023;
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č…. tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala 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.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
9.5.2022 v 07:45
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 9.5.2022 v 07:45
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
6.5.2022 v 13:19

Sestava vytvořena 9.5.2022 v 07:45
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Důvodová zpráva
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace (dále jen NDB), se obrátilo na Odbor kultury
MMB (dále jen OK) se žádostí o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na „Pokrytí
DPH související s památkovou obnovou Mahenova divadla a vstupních portálů divadla Reduta“
ve výši 1 200 tis. Kč.
Čerpání je vázáno na obdržení účelových dotací z Odboru památkové péče MMB (dále jen
OPP) a předání řádného vyúčtování schválených dotací na památkovou obnovu z Ministerstva
kultury ČR a zřizovatele.
NDB požádalo zřizovatele prostřednictvím OPP o následující dotace na projekt obnovy kulturní
památky:
1. Mahenova divadla:
•

památková obnova interiéru Mahenova divadla spočívá v obnově poprsních lóží ve II.
pořadí, v obnově sloupů I. pořadí s karyatidami (součástí není obnova vlastních lóží)
a obnova zábradlí ve III. pořadí.
NDB požádalo o finanční příspěvek ve výši 2 419 000,- Kč bez DPH.
Neinvestiční příspěvek OPP je navržen ve výši 2.400.000 Kč;

•

program Regenerace – památková obnova fasády Mahenova divadla, tj. ucelená část
jihovýchodní fasády do ulice Rooseveltova (restaurátorská obnova štukových prvků –
korunní římsy, kordonové římsy, hlavice a patky polosloupů a pilastrů, šambrány oken,
zábradlí balkónů, bosáže soklových partií, atd. - restaurování sousoší alegorie nad
krajním frontonem, restaurování portálů dvou bočních vstupů vč. přilehlých schodišť,
restaurování sgrafit mezi okny ve 3.NP, repase degradovaných nátěrů vnějších okenních
křídel, odstranění stávajícího akrylátového nátěru fasády, celkové barevné sjednocení
fasády).
NDB požádalo o finanční příspěvek v celkové výši 4 290 tis. Kč bez DPH.
Z MK ČR, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky je požádáno
o finanční částku ve výši 1 290 tis. Kč. Povinný podíl vlastníka je ve výši 3 000 tis. Kč.

2. Divadla Reduta:
•

NDB připravuje na OPP doplnění žádosti o poskytnutí individuální dotace
na památkovou obnovu vchodů divadla Reduta – rekonzervační práce vstupních portálů
do divadla Reduta – Portál ze Zelného trhu, Portál z Květinářské ulice a Portál
z Kapucínského náměstí v celkové výši 436 770,- Kč.
OPP dosud nebyl NDB předložen položkový rozpočet ani žádné další podklady,
z tohoto důvodu nebude zatím projednáváno v orgánech města.
Jedná se o celkovou rekonzervaci všech tří portálů Reduty (očištění, odstranění dožilých
doplňků, zpevnění, doplnění ploch a profilů, barevné sjednocení a hydrofobizaci).

Uvedené žádosti o dotace jsou bez DPH, dodavatelské faktury za provedenou zakázku však
podléhají DPH, popř. režimu přenesené daňové povinnosti, tj. NDB daň musí vždy uhradit
v rámci faktury nebo odvést finančnímu úřadu.
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Přehled žádostí památkové obnovy 2022 požadované NDB:

MK ČR
MD - hlediště
MD - fasáda
Reduta vstupní portály
CELKEM

1 290 000,00

1 290 000,00

v Kč
DPH
celkem s DPH
507 990,00
2 926 990,00
900 900,00
5 190 900,00

město Brno
Cena bez DPH
2 419 000,00
2 419 000,00
3 000 000,00
4 290 000,00
436 770,00
5 855 770,00

436 770,00
7 145 770,00

91 721,70
1 500 611,70

528 491,70
8 646 381,70

NDB po krácení odpočtu daně požaduje od zřizovatele na úhradu DPH finanční částku ve výši
1 200 tis. Kč.
OPP současně předkládá ke schválení do orgánů města materiál, kde jsou zahrnuté i dotace
na projekty obnovy kulturní památky Mahenova divadla.
Finanční prostředky na účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč budou pro rok 2022
poskytnuty OK. Financování bude posíleno zapojením Fondu rezerv a rozvoje – rezervy, kterou
OK vytvořil v roce 2021 na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru.
Odbor kultury MMB souhlasí s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku
„Pokrytí DPH související s památkovou obnovou Mahenova divadla a vstupních portálů
divadla Reduta“ Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, v celkové výši 1 200
tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25.1.2023.

Pro

Pro

-----------

Pro

Pro

Pro

Pro

-----------

Pro

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Ing. Eva
Svobodová

Bc. Marie
Paděrová

Oldřich Gardáš

Mgr. Miriam
Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Materiál byl projednán na R8/KK/41.zasedání Komise kulturní RMB konané dne 25.4.2022.
Hlasování: přítomno 9 členů – 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.

Pro

Mgr.
Suchý

pro

Ing.
Kratochvíl

JUDr.
Kerndl

pro

RNDr.
Chvátal

JUDr.
Oliva

pro

Ing. Grund

Bc.
Koláčný

pro

Ing. Fišer

Mgr.
Hladík

pro

Róbert
Čuma

JUDr.
Vaňková

Materiál byl projednán na R8/217. schůzi Rady města Brna konané dne 4.5.2022.
Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 41. zasedání konané dne
11.5.2022.
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Statutární město Brno
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí Odboru kultury
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO

Váš dopis značky /ze dne —

Naše značka

Vyřizuje
MgA. Petra Srbová,

Brno dne 7.3.2022

Žádost o pokrytí DPH k památkové obnově svěřených budov

Vážená paní vedoucí,
na rok 2022 žádáme o dotaci na památkovou obnovu fasády a hlediště Mahenova divadla a
vchodu divadla Reduta. Celkové náklady na zajištění výše uvedené památkové obnovy v roce

2022 jsou plánovány ve výši 7 146 tis. Kč bez DPH.

Dovolujeme si tímto požádat o přidělení transferu na pokrytí DPH v celkové výši 1 200 tis. Kč.
Odůvodnění žádosti
Dotaci na památkovou obnovu máme předjednanou a přislíbenou z OPP MB. Bohužel není
možné poskytnout z jejich strany i související DPH. S ohledem to, že se jedná o léta zavedený
mechanismus krytí této částky odborem kultury si Vám dovolujeme tuto žádost dále
postoupit. Bez transferu pokrývající DPH není možné plánované práce realizovat.

Srdečně

MgA. Martin Glaser
ředitel NdB

párední
Aivadlo

AČ

firn

szt 70
ča

Brno

NÓ -080520
Z

www.ndbrno.cz
Strana 6 / 7

Rozpočtové opatření
v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

7300

3311

5331

ÚZ

ORG
9121

Věcná náplň
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Národní divadlo Brno
z toho:

Upr. rozpočet
k 26.4.2022
496 157

Pokrytí DPH související s památkovou obnovou Mahenova divadla a vstupních portálů divadla Reduta

Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

pol.
8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů
spojených s činností odboru)

Úprava
rozpočtu + 1 200

Rozpočet
po změně
497 357

1 200
Upr. rozpočet
k 26.4.2022
2 550

Úprava
rozpočtu + 1 200

Rozpočet
po změně
3 750
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