Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

131. Návrh rozpočtového opatření pro realizaci prezentace
statutárního města Brna formou koncertu Jaromír Hnilička:
"Missa Jazz" na Katolických dnech ve Stuttgartu - návrh na
potvrzení usnesení Z8/36. zasedání ZMB, konaného dne 2. 2.
2022, bod č. 4
Anotace
S ohledem na změnu místa konání koncertu Jaromír Hnilička: „Missa Jazz“ na Německých katolických
dnech ve Stuttgartu, které ve svém důsledku znamená omezení maximálního počtu diváků, je
Zastupitelstvu města Brna předkládán návrh na trvání na dříve přijatém usnesení, kterým bylo schváleno
rozpočtové opatření. Jako zásadní se jeví fakt, že po konzultaci OZV s organizátory i kolegy na
stuttgartské radnici je nové místo konání Marktplatz oběma partnery považováno jako vhodnější prostor
pro konání koncertu Jazzové mše.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí změnu místa konání koncertu Jaromír Hnilička: „Missa Jazz" na Německých
katolických dnech ve Stuttgartu, kde proběhne prezentace statutárního města Brna,
z Horní zámecké zahrady, která může pojmout až 10 000 diváků, na náměstí
Marktplatz, kde koncert může sledovat cca 3 000 diváků;
2. trvá

na usnesení přijatém na Z8/36. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne
1. 3. 2022, bod č. 23, které zní:
„Zastupitelstvo města Brna schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která
tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu, v souvislosti s prezentací statutárního města
Brna formou koncertu Jaromír Hnilička: „Missa Jazz“ na Katolických dnech
ve Stuttgartu."

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/211, konané dne 30. 3. 2022, pod bodem č.
115, přičemž jednomyslně 6 členy doporučila Zastupitelstvu města Brna trvat na dříve přijatém
usnesení.
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Důvodová zpráva
Na Z8/36. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 1. 3. 2022, bylo schváleno rozpočtové
opatření na navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu Odboru vnitřních věcí, § 6223 –
Mezinárodní spolupráce na rok 2022 v položce 5169 – Nákup ostatních služeb, a to v souvislosti
s prezentací statutárního města Brna formou koncertu Jaromír Hnilička: „Missa Jazz“ na Německých
katolických dnech ve Stuttgartu.
S realizací této prezentace jsou spojené náklady v celkové výši cca 1 460 000 Kč. Na úhradě nákladů by
se podílelo město Brno (částkou cca 800 000 Kč) a zbytek by uhradilo partnerské město Stuttgart se
svými partnery.
Německé katolické dny jsou v Německu významnou událostí, které se za normálních podmínek účastní
kolem sta tisíc návštěvníků. Opakují se každé dva roky vždy v jiném německém městě, vždy za účasti
vysokých představitelů státu, spolkových zemí a zástupců věřících jiných církví. Kromě bohoslužeb,
přednášek, diskusí a koncertů, které tvoří hlavní program, je jejich součástí rovněž přehlídka různých
církevních a dobročinných spolků a nakladatelství, které zde mají samostatné stánky.
Letos se budou Německé katolické dny konat v partnerském městě Stuttgartu a byl předpoklad, že
koncert Jazzové mše bude jedním z vrcholů akce, neboť se měla uskutečnit v Horní zámecké zahradě
ve Stuttgartu, která může pojmout až 10 000 diváků.
Nicméně po schválení rozpočtového opatření a přípravě smlouvy s agenturou produkující Jazzovou mši
Jaromíra Hniličky v podání big bandu B-Side Band, Komorního orchestru Brno (sestaveného
z hráčů Filharmonie Brno i dalších předních brněnských orchestrů a smíšeného pěveckého sboru Ars
Brunensis) bylo zjištěno, že koncert je plánován na jiném místě, a to na radničním náměstí Marktplatz
před stuttgartskou radnicí, kam se vejde podstatně omezenější počet diváků, cca 3000 osob.
O této změně město Brno bohužel hlavním organizátorem akce (Diecéze Stuttgart-Rottenburg) nebylo
předem informováno. Po zjištění skutečného stavu věci OZV MMB organizátora oslovilo s prosbou o
vysvětlení.
z organizačního týmu sdělili OZV, že změnu jeviště (pódia) nedokázali včas
vykomunikovat – u Katolických dní je velmi běžné, že se program postupně „otřese v základech“ a
mezitím dojde k několika změnám. Tomu se nelze při více než 1.500 akcích v pěti dnech často vyhnout.
Proto nepovažovali za nutné o změně místa konání všechny zúčastněné informovat, za což se OZV
v mailu ze dne 15. března omluvili.
Změna byla nutná proto, že na pódium v Horní zámecké zahradě byl přesunut ještě větší koncert, který
se koná rovněž ve čtvrtek večer. Pro tento koncert by byl Marktplatz příliš malý. Na žádném z těchto
míst nebude pravděpodobně dosaženo maximální možné kapacity osob.
Výhody nového místa konání:
Ve srovnání s Horní zámeckou zahradu leží Marktplatz zcela centrálně. Sbíhá se tam mnoho cest. Přímo
vedle pódia se nachází radnice, což má jistě symbolický význam. Navíc v případě Horní zámecké
zahrady může velká louka s kapacitou 10.000 osob působit kontraproduktivně, pokud je zaplněna
menším počtem lidí. Naproti tomu Marktplatz, se svým kompaktním okolím, vypadá opticky vždy jako
zaplněný, což je lepší jak kvůli atmosféře, tak i pro účinkující.
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Jako zásadní se jeví fakt, že po konzultaci OZV s organizátory i kolegy na stuttgartské radnici je nové
místo konání Marktplatz oběma partnery považováno jako vhodnější prostor pro konání koncertu
Jazzové mše.
S ohledem na změnu místa konání a s tím související změnu počtu osob, jež se mohou koncertu
účastnit, je předkládán Zastupitelstvu města Brna návrh na trvání na původně schváleném
rozpočtovém opatření na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním koncertu.
Detailní rozpis nákladů na prezentaci:
Město Brno
Honoráře umělců: 627 143 Kč vč. DPH
Cestovní náklady (2 autobusy, 4 zpáteční letenky Vídeň–Stuttgart + doprava na letiště): cca 166 557 Kč
vč. DPH
Celková výše nákladů 793 700 Kč (cca 32 355 EUR), maximálně však do částky 800 000 Kč vč. DPH
Město Stuttgart, Ackermannova obec, DE Katholikentag / Diecéze Rottenburg-Stuttgart
Ubytování ve Stuttgartu: 15 620 EUR
Občerstvení v den koncertu: 3 500 EUR
Další náklady spojené s přepravou velkých nástrojů a technikou na pódiu dle tzv. rideru (osvětlení,
židle, jeviště, technika, reklama, organizace): 7 700 EUR
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/211, konané dne 30. 3. 2022, pod bodem č. 115,
přičemž Zastupitelstvu města Brna doporučila trvat na dříve přijatém usnesení.
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Schváleno jednomyslně 6 členy.
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