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

70. Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti
kultury v roce 2022
Anotace
Příjemci dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2022 předkládají své žádosti o změny
projektů/činností.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. souhlasí

se změnami projektů/činností, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu
statutárního města Brna dle tabulky Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti
v oblasti kultury v roce 2022, 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. Schváleno jednomyslně 9 členy.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
9.5.2022 v 11:11
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
9.5.2022 v 11:04

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Důvodová zpráva
Na Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK MMB) byly doručeny tyto žádosti o souhlasy se
změnami projektů/činností, na které byly v roce 2022 poskytnuty dotace v oblasti kultury:
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Organizaci Lužánky – středisko volného času Brno, p.o. byla na zasedání Zastupitelstva města
Brna č. Z8/35 konaném dne 25. 1. 2022 schválena dle Dotačního programu pro poskytování dotací
v oblasti divadla, performance a cirkusu poskytnuta dotace ve výši 6 tis. Kč na úhradu nákladů
spojených s realizací projektu „Loutka v Brně 2022“.
Dne 28. 3. 2022 pod č. j. MMB/0514064/2022 byla na OK MMB doručena žádost o souhlas se
změnou rozpočtu spočívající v snížení celkových způsobilých nákladů z 25 tis. Kč na 9 tis. Kč,
tj. o 64 %. Důvodem je nezískání dotace z Ministerstva kultury České republiky.
Příjemce dotace rovněž žádá o změnu položek, na které bude dotace čerpána, přesněji o možnost
rozšíření čerpání na nové položky – přeprava a autorské honoráře - díla literární, umělecká,
lektorné. Tuto změnu vyřídí v souladu se smlouvou OK MMB.
Žádost o dotaci získala v rámci bodového hodnocení 26 bodů (z 35 bodů maxima). Smlouva
o poskytnutí dotace ve výši 6 tis. Kč byla uzavřena dne 4. 3. 2022. Dle této smlouvy je příjemce
oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů spojených s realizaci projektu (materiál; cestovné;
propagace, fotodokumentace; dohody o PČ A PP) v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

-

-

-

-

Komorní dechová harmonie Brno, z. s.
-

-

-

Komorní dechové harmonii Brno, z. s., byla na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/35
konaném dne 25. 1. 2022 schválena dle Dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti
hudby dotace ve výši 55 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Hudba
pro Brno XVIII - koncerty klasické hudby“.
Dne 21. 3. 2022 pod č. j. MMB/0173399/2022 byla na OK MMB doručena žádost o souhlas se
změnou dramaturgického plánu projektu.
V dramaturgickém plánu na rok 2022 jsou plánovány 2 koncerty. Vzhledem k tomu, že během
pauzy v činnosti spolku z důvodu proticovidových opatření vznikly tři nové transkripce děl
skladatele Julia Fučíka, budou uvedeny v roce 2022. První koncert bude zaměřen především
na díla Julia Fučíka a rovněž bude uvedena Legenda č. 4 Antonína Dvořáka. Detailní program
je přílohou žádosti. Dojde také ke změně názvu z „Antonín Dvořák a jeho žáci“ na „Evergreeny
Julia Fučíka“. Do druhého koncertu bude zařazena transkripce valčíku Julia Fučíka: V říši snů
a obnovená premiéra hudební koláže Ctikáda Mojmíra Bártka.
Žádost o dotaci získala v rámci bodového hodnocení 29,67 bodů (z 35 bodů maxima). Smlouva
o poskytnutí dotace ve výši 55 tis. Kč byla uzavřena dne 10. 2. 2022. Dle této smlouvy je
příjemce oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů spojených s realizaci projektu (propagace,
fotodokumentace, dohody o PČ a PP) v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Součástí materiálu jsou:
• Tabulka Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury v roce 2022
• Žádosti o změny projektu/činnosti
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Materiál projednala Komise kulturní RMB na zasedání č. R8/KK/41 konaném dne 25. 4. 2022.
Komise kulturní RMB
doporučuje Radě města Brna
doporučit Zastupitelstvu města Brna
souhlasit
se změnami projektů/činností, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu statutárního města Brna dle
tabulky Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury v roce 2022.

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.

Hlasování: přítomno 8 členů – 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.

----------

Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R8/217 konané dne 4. 5. 2022.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se změnami projektů/činností,
na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu statutárního města Brna dle tabulky Žádosti o souhlas se
změnou projektu/činnosti v oblasti kultury v roce 2022.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 9 členy.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

nepř.

pro
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Žádost o schválení úpravy programové náplně připravovaných koncertů
Vzhledem k tomu, že to současná epidemiologická situace dovoluje, obnovili jsme v plném
rozsahu činnost Komorní dechové harmonie Brno, z. s. a připravujeme do konce školního
roku dva večerní koncerty našeho ansámblu, a to v plném obsazení.
V rámci projektu „Hudba pro Brno XVII“ na rok 2021, prodlouženého dodatkem smlouvy
732109 0477/1 do 30. 9. 2022, se jako náhrada za „Vánoční koncert“, plánovaný na 19.
12. 2021, uskuteční Prvomájový koncert, a to 1. května 2022 v 18 h v prostorách
Hvězdárny a planetária Brno, na Kraví hoře. Program koncertu je shodný s chystaným
Vánočním koncertem, pouze místo koled jsme zařadili Pavanu fis-moll Gabriela Faurého.
Detailní program Prvomájového koncertu je přiložen. Koncert nastuduje a bude řídit Filip

Urban. Náklady z grantu MmB budou řádně vyúčtovány do 30. 6. 2022.

:

V rámci projektu „Hudba pro Brno XVIII— koncerty klasické hudby“ na rok 2022 se ve shodě

se smlouvou č.: 73 22 09 0265 uskuteční koncert Evergreeny Julia Fučíka, a to v neděli
26.6.2022.

V plánu

jsme

si vyhradili možnost změny programu prvního z koncertů
chystaných v rámci projektu na rok 2022, stím, že v době pauzy v činnosti KDHB
v důsledku proticovidových opatření se podařilo připravit tři nové transkripce děl
skladatele Julia Fučíka. Změnili jsme proto dramaturgii chystaných koncertů, tak, aby ony
úpravy zazněly ještě v tomto roce. Program prvního koncertu se tak zaměřil především na

dílo světoznámého Julia Fučíka s uvedením anoncované Legendy Antonína Dvořáka č. 4.
Programový leták je přiložen.

Do programu druhého koncertu, který připravujeme předběžně na začátek listopadu,
chceme kromě plánovaných skladeb zařadit novou transkripci valčíku Julia Fučíka: V říši
snů

a obnovenou

premiéru

hudební koláže Ctijáda, z pera význačného
hudebníka a skladatele Mojmíra Bártka, který letos dožívá 80 let.

Prosíme

o schválení

navrhovaných

ekonomických stránek obou projektů.

programových

úprav,

které

se

nijak

brněnského
nedotknou

Děkujeme za pochopení

V Brně 18. 3. 2022

Prof. RNDr, Zdeněk Mikulášek, CSc.

předseda KDHB, z.s.
Komorní dechová harmonie Brno, z.s.
Stojanova 370/6 Veveří, 602 00, Brno
IČO: 265 35 220
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DATOVÉ

© SCHRÁNKY

Datová schránka:

a7kbrrn, Statutární město Brno, Dominikánské

náměstí 196/1, 60200 Brno, CZ

Přij atá zpráva - Detail zprávy
Předmět:

ID zprávy:
Typ zprávy:

KDHB - žádost o úpravu programu koncertů

1016314142
Datová zpráva

Datum a čas dodání:

18.3.2022 v 13:21:05

Datum a čas doručení:

18.3.2022 v 13:28:39

Odesílatel:

ID schránky:
Typ schránky:

Komorní dechová harmonie Brno, z. s., Stojanova 370/6, 60200 Brno, CZ

© 44bjsrs
PO

Zmocnění:

Nezadáno

Odstavec:

Nezadáno

Naše číslo jednací:
Naše spisová značka:

© Nezadáno

Vaše číslo jednací:
Vaše spisová značka:
K rukám:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Mgr.Pavly Hujňákové

Do vlastních rukou:

Ne

Doručení fikcí zakázáno:

Ne

Přílohy:
Žádost 220318.pdf (706,01 kB)
220501.pdf (98,81 kB)
220626.pdf (94,93 kB)

Strana 7 / 10

[A BRNA

MAGI

5

n

9

4 -032022
C/7 1

É

o

Žádost o souhlas se změnou rozpočtu projektu/činnosti—

==

Název příjemce dotace (dle smlouvy):

Lužánky — středisko volného času Brno, příspěvková organizace

Sídlo/adresa příjemce dotace (dle smlouvy
vč. ICO):

Lidická 50, 658 12 Brno, IČO: 00401803

[Název projektu/činnosti (dle smlouvy):

LOUTKA V BRNĚ 2022

IDotační program:

Císlo smlouvy:

IKód

Divadlo, performace, cirkus

73 22 09 0198

17/D

dotace:

(uveden pod č. smlouvy)

Schválená částka dotace v Kč:

Náklady v tis. Kč

Původní plán na
rok 2022
CZN* 2022

Původní
požadovaná

dotace na rok

2022

Aktualizace CZN*
2022

Aktualizace
položek schválené
dotace 2022

* CZN - celkové způsobilé náklady

IMateriál - úč. 501
Materiál (kancelářské potřeby, materiál
Ina rekvizity a kostýmy, aj.)
(Knihy, časopisy, publikace (nákup)
[Materiál celkem

[Energie - úč. 502

Opravy a udržování - úč. S11
[Cestovné - úč. 512

[Služby - úč. 518

Přeprava
Ubytování
[Technické služby - např. osvětlení, ozvučení
Pronájem movitých a nemovitých věcí (prostory pro
vystoupení, technika, zařízení, aj.)

Propagace, fotodokumentace
: [Autorské poplatky např. OSA, odborné členské
příspěvky
Výroba knihy, časopisu
Výroba záznamového media
Instalace výstav
Autorské honoráře - díla literární, umělecká, lektorné

[Úklidové služby, ostraha
Služby celkem - úč. 518
Osobní náklady - uč. 521
Mzdy a odvody
Dohody o PČ a PP
Osobní náklady celkem - úč. 521
[Drobný dlouhodobý majetek - úč. 558
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(do 40 tis. Kč)

11
11

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software, do
60 tis. Kč).
robný dlouhodobý majetek celkem
- úč. 558
Ostatní režijní náklady
Spoje - poštovné, telekomunikační služby, internet,
pe
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 (např. ostatní služby aj.)*

Náklady celkem v tis. Kč:
Celkem v procentech (požadavek max. 70%

CZN)

25
32,01%

66,7 %

* specifikujte ostatní náklady (konkrétně druh nákladu)
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se nám získat dotaci z MK
máme domluvené inspirativní vystoupení profesionálního umělce.
na cestu pro mimobrněnské soubory.

V Brně dne 28. března 2022

0M.

OVOCOVÚSE

Jméno, příjmení, podpis a razítko příjemce dotace

Honorář

Přepravné —

© Lužánky

1: úbdbtko03

OIČ:C200401803

Lužánky - středisko volného čásu Brno, p..
Lidické 50,658 12 Brno +

+ eoBluzanky.cz + wwu.luzanky.cz

ednat jménem příjemce, je-li jím právnická osoba)
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Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti v oblasti kultury v roce 2022

Kód
žádosti
1

2

17/D

46/H

Název žadatele
Lužánky - středisko volného
času Brno, příspěvková
organizace

Komorní dechová harmonie
Brno, z.s.

IČO

00401803

26535220

Název projektu/činnosti

Změna

Výše poskytnuté dotace (v
tis. Kč)

Loutka v Brně 2022

snížení CZN z 25 tis. Kč na 9 tis. Kč, tj. o 64
% a rozšíření čerpání na nové položky

6

Hudba pro Brno XVIII - koncerty
klasické hudby

aktualizace dramaturgického plánu - místo 2
původně plánovaných koncertů tři nové
transkripce děl skladatele Julia Fučíka - První
koncert bude zaměřen především na díla Julia
Fučíka a rovněž bude uvedena Legenda č. 4
Antonína Dvořáka. Detailní program je
přílohou žádosti. Dojde také ke změně názvu
z „Antonín Dvořák a jeho žáci“ na „Evergreeny
Julia Fučíka“. Do druhého koncertu bude
zařazena transkripce valčíku Julia Fučíka: V
říši snů a obnovená premiéra hudební koláže
Ctikáda Mojmíra Bártka.

55
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