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

59. Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v
oblasti kultury na rok 2022 - návrh rozpočtového opatření - návrh
na změnu usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/35 konaném
dne 25.1. 2022, bod č. 22
Anotace
Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2022 - návrh rozpočtového
opatření - návrh na změnu usnesení a části přílohy č. 14a zápisu Zastupitelstva města Brna č. Z8/35
konaného dne 25.1. 2022, bod č. 22 v části poskytnutí dotace pro Mezinárodní centrum slovanské hudby
Brno, o.p.s., na projekt XXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí požadavky veřejnosti na poskytnutí dotace pro Mezinárodní centrum slovanské
hudby Brno, o.p.s., IČO: 26235064, sídlo: Polní 334/6, Štýřice, 639 00 Brno, na
projekt XXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus
Moraviae;
2. mění

usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/35 konaného dne 25. 1. 2022,
bod 22, které zní:
"ZMB schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 32 120 tis. Kč z rozpočtu města
Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v
tabulkách Žádosti o dotace v oblasti kultury na rok 2022 (tabulky č. 1 – 9),
které tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB.
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na
odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v
závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována, které tvoří
přílohu č. 14b tohoto zápisu,
3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací subjektům dle bodu 1. za
podmínek vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok
2022, která tvoří přílohu č.14c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB."
a část přílohy č. 14a v části Žádosti o dotace v oblasti kultury na rok 2022 - Hudba tabulka č. 3, řádek 52, sloupec Návrh RMB ke schválení ZMB 2022 (v tis. Kč), který
zní: "0" takto: "750",
a tím i celkovou částku poskytnutých neinvestičních dotací z částky 32 120 tis. Kč na
částku 32 870 tis. Kč,
v ostatním zůstává beze změny;

3. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.
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Stanoviska
Materiál byl projednán na schůzi RMB č. R8/219 konané dne 11. 5. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
10.5.2022 v 08:53
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
10.5.2022 v 09:01
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Důvodová zpráva
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., podalo dne 4. 10. 2021 žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Brna v dotačním programu hudba na rok 2022 na projekt XXVII. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Výše požadované dotace byla
1 mil. Kč.
Hodnoticí komise projekt ohodnotila 24,67 body s tím, že je dotace udělována od 25 bodů.
Závěrečné slovní zdůvodnění hodnoticí komise:
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae je špičkovou hudební akcí, primárně však není určen
brněnskému publiku. V Brně se uskuteční jen 2 koncerty, jejichž interpreti a dramaturgie jsou
představeni v žádosti. Žádost proto vypadá, jako by byla podána jen na tyto 2 koncerty.
Festivalu se účastní, a podporuje jej, mezinárodně uznávaná pěvkyně Magdaléna Kožená.
Zastupitelstvo města Brna akceptovalo hodnocení hodnoticí komise a na zasedání č. Z8/35 konaném
dne 25. 1. 2022 neschválilo poskytnutí dotace na daný projekt.
Odboru kultury MMB, radnímu pro oblast kultury, Ing. Markovi Fišerovi, a primátorce města Brna,
JUDr. Markétě Vaňkové přišlo několik desítek dopisů (aktuálně přes 100 podnětů), kde byla
vyzdvihována důležitost a jedinečnost festivalu a apelováno na to, aby Mezinárodnímu centru
slovanské hudby Brno, o.p.s., byla dotace na daný festival poskytnuta. Vzor jednoho dopisu je přílohou
tohoto materiálu. Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že dle platných Dotačních pravidel
MMB schválených ZMB nelze poskytnout žadateli formou individuální dotace, navrhuje se revokovat
původní usnesení, které se týká letošní žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na mezinárodní
hudební festival Concentus Moraviae a poskytnout dotaci ve výši 750 tis. Kč.
Původní znění tabulky č. 3, řádku 52 je pro informaci přílohou tohoto materiálu.
Finanční částka ve výši 750 tis. Kč bude poskytnuta z rozpočtu Odboru kultury MMB pro rok 2022
přesunem z položek v rámci schváleného rozpočtu. Financování bude posíleno o finanční částku ve výši
94 tis. Kč zapojením Fondu rezerv a rozvoje – rezervy, kterou odbor vytvořil v roce 2021 na pokrytí
běžných výdajů spojených a činností odboru a zapojením nerozpočtovaných příjmů v roce 2022.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.
Materiál projedná Finanční výbor ZMB na zasedání konaném dne 11. 5. 2022.
Materiál projedná RMB na schůzi č. R8/219 konané dne 11. 5. 2022.
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V Brně dne 5.2.2022

Vážená paní primátorko, vážení radní,
dozvěděli jsme se, že pro tuto sezónu město Brno neposkytne
finanční podporu hudebnímu festivalu Concentus Moraviae, což nás
mrzí. Měli jsme za to, že podpora koncertů, které se často konají
i mimo město Brno v obcích blízkých nebo i vzdálenějších, je
především vyjádřením osvíceného postoje městských zastupitelů
symbolizujícího omezení brněnského centrismů alespoň ve smyslu
kulturním. S přáteli a známými, s nimiž se na mimobrněnských
koncertech občas setkáváme, jsme se shodli, že kromě kulturního

zážitku míváme i další příjemný pocit, spočívající v tom, Že jsme se
my Brňáci výjimečně vydali za kulturou „na lont“ a ušetřili tak místní
lidi od jejich obvyklého cestování opačným směrem. A také v tom, že
jsme navštívili místo, kde jsme třeba už léta nebyli, na které máme
možná pěkné vzpomínky a kde muzika může znít trochu jinak, než
v obvyklých brněnských sálech.
Pokud svůj názor na odmítnutí finanční podpory letošnímu cyklu
Concentus Moraviae ještě přehodnotíte, bude to pro nás dobrá zpráva.
S pozdravem

Brno
Na vědomí:

Rada města Brna

Odbor kultury

Magistrát

města

Dominikánské

601 67 Brno

Brna

nám.1

Statutární město Brno
Magistrát města Brna

druh:

as

a

| |
mb 16s832257e5 Doručeno: 09 02. 2022
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Žádosti o dotace v oblasti kultury na rok 2022 - Hudba - tabulka č. 3

Č

52

Prog.

H

§

3312

Pol.

5221

Stručný název
projektu/celoroční
Název/jméno žadatele činnosti

XXVII. ročník
Mezinárodní centrum Mezinárodního
slovanské hudby Brno, hudebního festivalu 13
měst Concentus
o.p.s.
Moraviae

P/Č

P

IČO
žadatele/
Datum
narození

26235064

Právní
forma CZN 2022

o.p.s.

11,325

PD
2022

1,000

Průměr s
vyloučením
min/max

22.67

Výsledek
OK

2

Celk.
výsledek

24.67

Návrh
RMB ke
schválení Schválen
o ZMB
Návrh HK Návrh KK
ZMB
2022 (v
2022 (v 2022 (v
2022
tis. Kč)
tis. Kč) (v tis. Kč) tis. Kč) Druh nákladu

0

0

0

0

materiál; cestovné; přeprava; ubytování;
technické služby; pronájem movitých a
nemovitých věcí; propagace,
fotodokumentace; autorské poplatky např.
OSA, odborné členské příspěvky; výroba
záznamového média; autorské honoráře - díla
literární, umělecká, lektorné; mzdy a odvody;
dohody o PČ a PP; ostatní režijní náklady (spoje
- poštovné, telekomunikační služby, internet,
správní a místní poplatky, revize a kontroly
zařízení, auditorské, účetní, právní a
poradenské služby, bankovní poplatky,
pojištění, kytice, drobné upomínkové
předměty, věcné dary a soutěžní ceny); ostatní
náklady (překlady textů, půjčovné nástrojů,
půjčovné not, softwarové služby,
zprostředkování prodeje vstupenek)
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Rozpočtové opatření
Příjmy - zvýšení
ORJ

§

7300
3311
7300
3312
7300
3319
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

7300
3319
7300
3319
7300
3312
Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

pol.

ÚZ

ORG

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

2229
2229
2229

pol.

ÚZ

5222
5339
5221

pol.
8115

Věcná náplň

ORG
7730
7730
7730

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů
spojených s činností odboru)

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 5.5.2022
0
0
0

Úprava
rozpočtu + 8
245
19

8
245
19

Upr. rozpočet
k 5.5.2022
6 563
750
831

Úprava
rozpočtu + -28
-356
750

Upr. rozpočet
k 5.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně
6 535
394
1 581
v tis. Kč
Rozpočet
po změně

2 550

Rozpočet
po změně

94

2 644
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