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

32. Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu
statutárního města Brna na realizaci děl - tří velkoplošných maleb
na štítové zdi domů v rámci projektu Městská galerie; návrh
smlouvy; návrh rozpočtového opatření
Anotace
Žadatel Martin Reiner podal žádost o poskytnutí individuální investiční dotace na realizaci děl velkoplošných maleb v rámci projektu Městská galerie v Brně, jehož smyslem je zvelebení veřejného
prostoru v někdejší sociálně vyloučené lokalitě známé jako "brněnský Bronx". K realizaci jsou připravené
návrhy významných umělců, jako jsou Kateřina Sidonová, Pavel Čech a Adam Štech. Velkoplošné malby
vzniknou na štítových zdech domů v ulicích Příční 31, Přadlácká 30, Milady Horákové 25, Brno. Dle
žadatele, jako zakladatele výše uvedeného projektu, se nyní projekt nachází v závěrečné fázi, kdy bylo
dosud v předmětné lokalitě realizováno devět návrhů.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

-poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 912 000 Kč z rozpočtu statutárního
města Brna v roce 2022 Martinu Reinerovi,
na realizaci děl - tří velkoplošných maleb na tři štítové zdi domů na ul.
Příční 31, Přadlácká 30 a Milady Horákové 25, Brno, v rámci projektu Městská
galerie,
- rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č........ tohoto zápisu,
- uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna
mezi statutárním městem Brnem a Martinem Reinerem. Smlouva tvoří přílohu č.......
tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. pověřuje

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální investiční
dotace.

Stanoviska
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.
Rada města Brna materiál projednala na R8/209.schůzi konané dne 23. 3. 2022 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 40. zasedání konané dne 30. 03.
2022.
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Důvodová zpráva
Dne 10. 3. 2022 obdržel Odbor kultury MMB žádost Martina Reinera, bytem
žadatel), o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 912 000
Kč na realizaci tří výtvarných návrhů na tři štítové zdi domů v tzv. „brněnském Bronxu“.
Velkoplošné malby vzniknou v rámci projektu „Městská galerie“, jehož smyslem je zvelebení
veřejného prostoru v této někdejší sociálně vyloučené lokalitě známé jako brněnský Bronx.
Dle žadatele, jako zakladatele výše uvedeného projektu, se nyní projekt nachází v závěrečné
fázi, dosud bylo realizováno devět návrhů, z toho pět (realizací) bylo financováno z
participativního rozpočtu města a čtyři soukromou iniciativou spolku Nový Bronx a je tedy
směřováno k dokončení projektu a dosažení původně plánované podoby – cca 15 realizací.
Do projektu se zapojili přední čeští umělci jako Eva Koťátková, František Skála, Vendula
Chalánková, Milivoj Husák a další, doplnění vynikajícími street-artisty Timem a jeho ruským
kolegou Maratem Danilyanem. Jejich výtvarné návrhy na štítových zdech domů v Bronxu pak
realizoval výtvarný ateliér „Malujeme jinak“. Jde o výraznou intervenci do veřejného prostoru,
která se setkala s výborným ohlasem občanů a velkou pozorností médií a ukazuje se zároveň
jako inspirace pro další městské části i některé subjekty jako e.on, či Dopravní podnik města
Brna.
Nyní jsou k realizaci připravené návrhy dalších špičkových umělců jako jsou Kateřina
Sidonová, Pavel Čech a Adam Štech. Nové velkoplošné malby vzniknou na štítových zdech
domů v ulicích Příční 31, Přadlácká 30, Milady Horákové 25, Brno.
Vlastníci, správce (KŘ ČR), výše uvedených domů, s realizací maleb na štítových zdech
souhlasí, souhlasy žadatel doložil.
Dle žádosti bude dotace bude použita na úhradu za materiál (zejména barvy a malířské potřeby),
dále za pronájem techniky (vysokozdvižná plošina nůžková, samohybná teleskopická plošina,
lešení) a autorské honoráře.
Jedná se o poskytnutí investiční dotace, udržitelnost díla (děl) činí 6 let, díla budou spravována
a udržována po dobu 6 let žadatelem jako vlastníkem děl na jeho náklady a odpovědnost.
Projekt bude dokončen do 31. 12. 2022 a poskytnutá dotace vyúčtována do 6. 1. 2023.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.
Dne 23. 3. 2022 projednala Rada města Brna na své R8/209. schůzi materiál takto:
Rada města Brna
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna schválit
- poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 912 000 Kč z rozpočtu statutárního města
Brna v roce 2022 Martinu Reinerovi,
na
realizaci děl - tří velkoplošných maleb na tři štítové zdi domů na ul. Příční 31, Přadlácká 30
a Milady Horákové 25, Brno v rámci projektu Městská galerie,
- rozpočtové opatření dle tabulky,
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- uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna mezi
statutárním městem Brnem a Martinem Reinerem
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o
poskytnutí individuální investiční dotace.

-----

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Suchý

Oliva

JUDr.

Koláčný
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Čuma
Ing. Fišer

pro

Hladík

JUDr.
Vaňková
Mgr.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 40. zasedání konané dne
30. 03.2022.
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ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ INVESTIČNÍ DOTACI V. OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2022Účel použití | Vytvoření tří velkoplošných maleb na štítových zdech domů v brněnském Bronxu v rámci projektu Městská galerie

dotace

Forma právní osobnosti

I

Fyzická osoba nepodnikající
Stručný název projektu (dále jen "projekt")
Městská galerie
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATEL
Oficiální název žadatele/příjmení a jméno fyzické osoby podnikající (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)
Příjmení a jméno fyzické osoby nepodnikající (pouze u fyzických osob nepodnikajících)
Martin Reiner

Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. o., obec, PSČ) (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)

Adresa bydliště (ulice, č. p./č. 0., obec, PSČ) (pouze u fyzických osob nepodnikajících)

]

Kontaktní adresa (ulice, č. p./č. 0., obec, PSČ) - pouze v případě, že se liší od adresy sídlo/bydliště)
Jméno a funkce osoby statutárního zástupce/označení zmocněnce (pouze u právnických osob)

Právní důvod zastupování (pouze u právnických osob)
Kontaktní údaje pro komunikaci

Webové stránky

J

[

Telefon

IČO žadatele (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)

[O]

Datum narození (pouze u fyzických osob nepodnikajících)
Předčíslí

Email

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Název peněžního ústavu

Osoby, ve kterých má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (výčet všech osob, v nichž máte přímý podíl a výše tohoto podílu) - pouze u právnických osob. V případě, že nejsou,
napište nejsou.
Nejsou

2, ZÁKLADNÍ ÚDAJEO DANÉM PROJEKTU
Krátká anotace projektu (stručná výstižná charakteristika, bude prezentována při rozhodování o dotacích v orgánech města)

Jde o vytvoření největší středoevropské výtvarné

galerie ve veřejném prostoru

Popis a přínos projektu zahrnující také odůvodnění žádosti (např. oproti již existujícím projektům, oživení a obohacení veřejného prostoru, spolupráce, aktivizace občanské společnosti,
porticipace občanů, regionální
či mezinárodní přesah, atd.)

Jedná se o závěrečnou fázi projektu, jehož smyslem je zvelebení veřejného prostoru v někdejší sociálně vyloučené lokalitě známé jako brněnský Bronx. Přední čeští umělci jako Eva
Koťátková, František Skála, Vendula Chalánková, Milivoj Husák a další, doplnění vynikajícími street-artisty Timem a jeho ruským kolegou Maratem Danilyanem dodali své výtvarné
návrhy, které pak realizoval výtvarný ateliér Malujeme jinak na štítových zdech domů v Bronxu. Jde o výraznou intervencí do veřejného prostoru, která se setkala s výborným ohlasem
občanů a velkou pozorností médií... a ukazuje se zároveň jako inspirace pro další městské části i některé subjekty jako eon či Dopravní podnik města Brna. Z dosavadních devíti realizací
bylo pět financováno z participativního rozpočtu a čtyři soukromou iniciativou spolku Nový Bronx. Nyní bychom rádi projekt dokončili a dotáhli do původně plánované podoby cca 15
realizací. Již nyní máme k realizací připravené návrhy dalších špičkových umělců jako jsou Adam Štech, Pavel Čech a Kateřina Sidonová.
Termín realizace

3. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET PROJEKTU (údaje v tis, Kč) ©

Předpokládané náklady (částky uvádějte v tis. Kč, zaokrouhleno na celé tisíce - příklad: žádáte 15 000 Kč, do kolonky napište číslo 15) CZN = celkové způsobilé náklady, PD =
Požadovaná dotace
Materi

- úč. 501

Druh nákladu
Materiál (kancelářské potřeby, materiál na rekvizity a
kostýmy, aj.)
Knihy, časopisy, publikace (nákup)

CZN2022

[PD 2022
152

152

178

178

Energie - úč, 502
Spotřeba energie
Opravy a udržování -úč. 511 | Opravy a udržování
Cestovné

Spoje - poštovné, telekomunikační služby, internet

Ubytování

Pronájem movitých a nemovitých věcí (prostory pro

vystoupení, technika, zařízení, aj.)
Úklidové služby, ostraha

Přeprava
Osvětlení, ozvučení
Propagace, fotodokumentace
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[Autorské poplatky např. OSA, odborné členské příspěvky
Výroba knihy, časopisu
|Výroba záznamového mědia
Ladění hudebních nástrojů
Instalace výstav

Osobní náklady -úč. 521 —

Autorské honoráře - díla literární, umělecká, lektorné
[Mzdya odvody

582

582

912

912

Dohody o PČ a PP
Drobný dlouhodobý majetek

úč. 558

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software) (do 60 tis,

Ostatní náklady (+)

(Ostatní náklady (např. ostatní služby aj.)

kč)

Celkem v tis. Kč

+specifikujte ostatní náklady (konkrétně druh nákladu )
Předpokládané zdroje financování
Požadovaná částka od města Brna
Dotace MK ČR

2022
912

Dotace jiný resort státní správy (+)
Dotace JMK
Dotace ostatní kraje

[Dotace ostatní obce
Dotace fondy EU

Dary

Příjmy (vstupenky, prodej)
Výnosy z reklamy

(Ostatní zdroje financování (+)
(Celkem v tis. Kč

Rozdíl (náklady - financování)

+specifikujte dotace jiný resort státní správy

+specifikujte ostatní zdroje financování
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

Žadatel čestně prohlašuje, že:

(a) uvedl úplné a pravdivé údaje v žádosti i jejich přílohách,
b) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k rozpočtu města Brna, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným,
C) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, tedy nemá dluh na daních a sociálním či zdravotním pojištění,

d) nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k dalším poskytovatelům dotací z veřejných rozpočtů,
e) není v úpadku,

f) není proti němu zahájeno insolvenční

řízení,

€) nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku,
h) není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ch) není v likvidaci,
1) není dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce,
j) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchámní takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí toto splňovat jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
k) nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Brna,
I) nežádá o finanční příspěvek na propagaci města Brna v rámci téhož projektu Kancelář primátorky města Brna,
m) nebyl vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou a vnitřním trhem,
n) není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18,

0) bere
které u
p) bere
dne 27.

na vědomí povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit na Odbor kultury Mygistrátu města Brna veškeré změny údajů uvedených v žádosti (nebo v jejich přílohách),
žadatele nastanou po jejím podání, a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny,
na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje zpracovává statutární město Brno - Magistrát města Brna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně

osobních údajů),

Více informací
je umístěno na stránkách https://www.brno.cz/gdpr/.

4) bere na vědomí, že v případě schválení dotace ve výši nad 50 tis. Kč, bude smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna v souladu s platnými zákony (z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nebo z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

žádá —(—
Jnevade. |soidní sporse stétitárním městem Brne
|pokud ano, jaký je předmět sporu

5. SEZNAM PŘÍLOH

Be

Povinné přílohy:

Doklad prokazující existenci žadatele:
1. aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm, žadatel registrovám (spolkový rejstřík. nadační rejstřík atd.) obsahující jméno aktuálního statutárního orgánu; nebo
2. platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele - prostá kopie), v případě
zastoupení: plná moc nebo pověření - musí být doloženy v originále nbo v ověřené kopii a podepsané oprávněnou osobou); nebo
3.

dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v příslušném rejstříku (zřizovací listina příspěvkové organizace) a současně

aktuální doklad o oprávnění

[jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret); nebo
4. odkaz na právní předpis, ze kterého vyplývá zřízení nebo založení žadatele (vysoké školy, atd.) a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací
dekret); nebo
5. doklad o oprávněník podnikání, je-li to zvláštním předpisem stanoveno (výpis z živnostenského rejstříku nebo fotokopie živnostenského listu) - pouze u právnických osob a fyzických
osob podnikajících

Strana 7 / 24

Výpis z evidence skutečných majitelů dle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, obsahující úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez
náhrady nebo s nahrazením novými údaji — pouze právnické osoby evidované v evidenci skutečných majitelů [netýká se subjektů uvedených v 5 7 zák. č. 37/2021 Sb.)
Aktuální doklad o zřízení bankovního účtu žadatele obsahující název banky, číslo účtu a označení majitele účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení bankovního

ústavu s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu)

Podrobnější popis projektu
Nepovinné přílohy:
Prospekty, recenze, publikované kritiky, získaná ocenění, doporučení, atd.

Souhlas se zpracováním
osobních údajů ve věci zveřejnění výsledků dotačního řízení - pouze fyzické osoby nepodnikající (v případě, že žadatel souhlas nedodá, nebude možné
Odborem kultury Magistrátu města Brna zveřejnit informaci o ne/schválení dotace ohledně jím podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu na
https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.)
V Brně dne

Podpis stafltárního zástupce/zmocněnce

Razítko
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MĚSTSKÁ GALERIE, Podrobnější popis projektu
Jde o velkoplošné nástěnné malby na štítových zdech domů, jejichž autory budou přední čeští
výtvarníci a výtvarnice.
První část projektu byla již realizována díky participativnímu rozpočtu města Brna, kde
projekt uspěl v roce 2019. V rámci PaRo, a tedy za finančního přispění Města Brna byly
realizovány návrhy těchto umělců: Venduly Chalánkové na adrese Cejl 28, Evy Koťátkové na

adrese Bratislavská 40, Petra Maliny na adrese Bratislavská 53, Milivoje Husáka na adrese
Stará 26 a Marata Danilyana na budově IBC, Příkop 8.

Další čtyři realizace financoval spolek Nový Bronx, z jehož prostředků byly realizovány
návrhy Františka Skály (Úrazovka, Ponávka 6), Jana Šrámka (Francouzská 38), Františka
Petráka (Vranovská 20) a Tima (Bratislavská 21).
S výjimkou díla ruského street-artisty Marata Danilyana stojí za realizací všech obrazů
výtvarné studio Malujeme jinak. Velkoplošným realizacím se tento ateliér věnuje už třináct

let, a má proto nesrovnatelné zkušenosti s různými technologickými postupy, díky nimž může
garantovat, že díla vydrží na zdech domů v stejné kvalitě po dlouhou řadu let.
Celkově projekt, který má ambici i šanci stát se největší středoevropskou výtvarnou galerií
pod širým nebem, počítá s realizací cca 15 velkoplošných maleb v někdejší sociálně
vyloučené lokalitě, případně v ulicích, které ji přirozeně ohraničují.
V současné fázi, v rámci podávané žádosti o individuální dotaci, chceme přidat tři
realizace, a to konkrétně: výtvarný návrh Pavla Čecha Bílá vrána na Přadlácké 30,
výtvarný návrh Kateřiny Sidonové na budově Policie ČR (Příční 31) s názvem Mandala
a výtvarný návrh Adama Štecha s názvem Havel na Milady Horákové 25.

Majitelé a správci uvedených objektů s realizací souhlasí. (Viz přílohy.)

Výtvarné návrhy lze nalézt na webových stránkách projektu (www.mestskagalerie.cz),

navíc

koncem roku 2021 vyšla téměř devadesátistránková barevná publikace, která detailně mapuje
celý dosavadní průběh projektu i jeho výsledky. Autorem skvělých fotografií je Petr Soldán...

a celou publikaci přikládáme k žádosti o individuální dotaci.

V Brně dne 26. ledna 2022

j
Martin Reiner
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POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU

Potvrzení se vydává pro žádost o dotaci.

V Brně dne 26.01.2022

Československá obchodní banka, a. s.

strana1z1

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B: XXXVI, Vložka 46
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Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ

§

7300
3326
7300
3319
Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

pol.

ÚZ

6371
5213

pol.
8115

ORG
300699
7730

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Investiční transfery OK
Neinvestiční transfery nefin. podnikatelům - právnic. osobám
Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů
spojených s činností odboru)

Upr. rozpočet
k 21.3.2022
0
11 400

Úprava
rozpočtu + 912
-399

Upr. rozpočet
k 21.3.2022

Úprava
rozpočtu + -

1 127

513

Rozpočet
po změně
912
11 001
v tis. Kč
Rozpočet
po změně
1 640
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číslo smlouvy:…………
Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna
v roce 2022 (dále jen „smlouva“)
I.
Smluvní strany
Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČO:
44992785 DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovu
K podpisu smlouvy ve věcech smluvních a k jednání byla na zasedání Zastupitelstva
města Brna č. …… konaném dne ………. 2022 pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková,
vedoucí Odboru kultury MMB
Ve věcech technických je oprávněn jednat Mgr. Tomáš Štěpánek, referent Oddělení
kulturních služeb Odboru kultury MMB
dále jen poskytovatel
Příjemce:

Martin Reiner

nar.
bankovní spojení:
č. ú.:

VS……………

dále jen příjemce
nebo také smluvní strany
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna
II.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální investiční dotace (dále jen dotace), z rozpočtu
poskytovatele příjemci za účelem úhrady investičních nákladů na zhotovení tří výtvarných děl –
velkoplošných maleb na tři štítové zdi nemovitých věcí (domů) v tzv. „brněnském Bronxu“. Malby
budou zhotoveny (realizovány), dle autorských výtvarných návrhů předložených významnými
výtvarníky, kterými jsou Adam Štech, Pavel Čech a Kateřina Sidonová. Velkoplošné malby dle
těchto výtvarných návrhů vzniknou v rámci projektu „Městská galerie“ (jeho závěrečné fáze),
jehož smyslem je zvelebení veřejného prostoru v někdejší sociálně vyloučené lokalitě známé jako
brněnský Bronx.
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Velkoplošné malby budou zhotoveny na štítových zdech domů:
-

ul. Milady Horákové 25, Brno, výtvarné dílo nazvané V Havel, autor návrhu díla Adam Štěch
ul. Příční 31, Brno, výtvarné dílo nazvané Mandala, autor návrhu díla Kateřina Sidonová
ul. Přadlácká 30, Brno, výtvarné dílo nazvané Bílá vrána, autor návrhu díla Pavel Čech
viz příloha č. 1 smlouvy

2. Dotace je poskytnuta dle žádostí příjemce ze dne 10. 03. 2022.
3. Požadovaná dotace bude použita na úhradu za materiál (zejména barvy a malířské potřeby), dále
za pronájem techniky (zejména vysokozdvižná plošina nůžková, samohybná teleskopická plošina,
lešení) a za autorské honoráře.
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni
ustanovení tohoto zákona. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie,
pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
5. Příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise EU č. 1407/2013 ze dne 18 prosince 2013
o použití čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, uveřejněného
ve Věstníku Evropské unie L351/1 dne 24. prosince 2014. Příjemce odpovídá za dodržení
podmínek pro poskytnutí veřejné podpory v režimu de minimis.
6. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského
společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci včetně úroků neprodleně vrátit zpět na účet
poskytovatele včetně úroků stanovených Komisí.
7. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou naplňovat
znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy
v oblasti veřejné podpory.
III.
Výše a podmínky použití dotace
1.

2.
3.

4.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové výši 912 000,- Kč (slovy:
devět set dvanáct tisíc korun českých), za účelem zhotovení tří velkoplošných maleb dle
výtvarných návrhů na štítové zdi domů v tzv. „brněnském Bronxu“ viz čl. II. této smlouvy.
Dotace bude poskytnuta na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy v jedné splátce ve výši
912 000,- Kč nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
Dotaci lze použít pouze na úhradu investičních nákladů příjemce přímo souvisejících
se zhotovením velkoplošných maleb dle této smlouvy (dále jen způsobilé náklady), při dodržení
zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.
Dotaci lze použít pouze na způsobilé náklady, které splňují všechny následující podmínky:
4.1 příjemci vznikly v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a byly příjemcem uhrazeny do
31. 12. 2022;
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byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle předchozích odstavců tohoto článku
smlouvy a s ostatními podmínkami dle této smlouvy, zejm. čl. II. odst. 3. této smlouvy;
4.3 vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb. v pl.
znění.

4.2

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce se zavazuje, že
- nepřevede svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu, resp. nepřevede
poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt;
- zajistí realizaci velkoplošných maleb dle výtvarných návrhů na štítové zdi budov
v souladu s čl. III. odst. 3. této smlouvy nejpozději do konce termínu čerpání dotace dle
čl. III. odst. 4.1 smlouvy;
- bude garantovat zachování velkoplošných maleb dle této smlouvy po dobu šesti let od
jejich dokončení, v souladu s platnými právními předpisy;
- bude vést a sledovat odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků dotace, přičemž lze
postupovat dle odst. 4. bod 4.4 tohoto čl. smlouvy;
- bude kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, že má nárok na
její odpočet.
2. Příjemce je povinen nejpozději do 6. 1. 2023 předložit poskytovateli řádné a úplné vyúčtování
dotace nebo toto vyúčtování v této lhůtě předložit k poštovní přepravě. Příjemce je rovněž
povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace na účet poskytovatele takto:
č. 111 211 222/0800, var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo
nahoře, v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční do konce roku 2022,
- č. 111 350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu
od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023, var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo této
smlouvy,
- č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2023, var.
symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.
Příjemce je povinen o vrácení nepoužité části prostředků dotace ihned informovat poskytovatele.
-

3. Vyúčtování dotace bude obsahovat:
3.1 celkový přehled o tom, jaké finanční prostředky byly příjemcem využity na všechny náklady
související s realizací velkoplošných maleb dle výtvarných návrhů na štítové zdi budov dle
této smlouvy (v členění výše částky a účel výdaje);
3.2 kopie dokladů prokazujících využití dotace dle podmínek této smlouvy. Originály účetních
dokladů musí příjemce poskytovateli předložit k nahlédnutí. Originály dokladů příjemce
dotace budou označeny textem „Hrazeno z individuální investiční dotace města Brna",
4. prokázání úhrady prvotních dokladů:
4.1 úhradu plateb v hotovosti (doklady: zjednodušený daňový doklad – paragon, faktura,
smlouva nebo objednávka) je nutno doložit výdajovým pokladním dokladem;
4.2 úhradu bezhotovostních plateb (doklady: faktura, smlouva nebo objednávka), je nutno
doložit kopií výpisu z bankovního účtu příjemce (pokud jde o jiný účet než uvedený v
záhlaví smlouvy, příjemce doloží doklad o vedení tohoto účtu);
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4.3 závěrečnou zprávu — obsahující zejm. stručný popis průběhu realizace díla/děl a
vynaložené finanční prostředky, celkové vyhodnocení splnění účelu realizace díla/děl,
způsob prezentace, fotografie dokumentující podobu díla/děl a umístění (např. fotografie,
předávací protokoly zhotoveného díla/děl apod.);
4.4 čestné prohlášení o tom, že příjemce nevede účetnictví a doklady, kterými bude dotace
vyúčtována, vše opatřené podpisem oprávněné osoby.
5. Podpisem je příjemce povinen potvrdit na vyúčtování dotace jeho správnost a pravdivost.
6. Odbor kultury MMB je oprávněn písemným oznámením dodatečně stanovit náhradní termín pro
předložení vyúčtování v případě prodlení příjemce s předložením řádného vyúčtování dotace.
Náhradní termín nesmí být pozdější než 30 kalendářních dnů od původního termínu. Oznámení
o stanovení náhradního termínu může být odesláno současně s výzvou k vrácení dotace.
7. Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení řádného vyúčtování dotace tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení
výzvy Odboru kultury MMB.
8. Ve výše uvedené výzvě či oznámení uvede poskytovatel bankovní účet, na který má být dotace
vrácena.
9. Poskytovatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména 9
odst. 2 cit. zákona).
10. Poskytovatel je při uzavírání této smlouvy, jakož i jejích dodatků, povinen postupovat v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
11. Štítové zdi domů, na kterých budou díla dle této smlouvy zhotovena (vytvořena a umístěna)
nejsou ve vlastnictví města. Vlastníci/správce domů souhlasí s umístění díla na své nemovitosti
(viz příloha č. 2 této smlouvy předložená příjemcem).
12. Příjemce se zavazuje dokončená výtvarná díla od jejich realizátorů převzít na vlastní nebezpečí
a odpovědnost do svého vlastnictví a garantovat jejich ponechání v bezvadném stavu po dobu
6 let po jejich dokončení dle předložených návrhů tzn. ode dne protokolárního předání děl
příjemci. Veškerá autorská práva (licence apod.) vztahující se k návrhům děl a k realizovaným
dílům budou příjemcem dotace na jeho náklady a odpovědnost vypořádána.
V.
Propagace
Příjemce se zavazuje uvádět na všech tištěných a elektronických materiálech souvisejících s
realizací předmětu dotace statutární město Brno jako finančního podporovatele projektu.

VI.
Další povinnosti příjemce
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli změnu kontaktu, bankovního účtu apod., nejpozději
do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této změny.
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VII.
Kontrola
1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. provedení
průběžné a následné veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky z poskytnuté
dotace, jejich použití k účelu dle této smlouvy a předložit při kontrole všechny požadované
doklady. Kontrolu provádí zpravidla Odbor kultury MMB, případně jiný orgán určený
poskytovatelem. Příjemce je povinen poskytnout součinnost osobám provádějícím kontrolu.
2. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěného průběžnou
veřejnosprávní kontrolou pozastavit či ukončit vyplácení schválené dotace. V případě podezření
na porušení méně závažných povinností stanovených v čl. IV. odst. 2. a 4 (4.3 a 4.4) nebo v čl.
V. a čl. VI. této smlouvy Odbor kultury MMB písemně vyzve příjemce k provedení opatření k
nápravě v jím stanovené lhůtě max. 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, pokud toto
povaha povinnosti umožňuje. V rozsahu, v jakém příjemce provede opatření k nápravě, platí, že
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
3. Příjemce je povinen po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace dle této smlouvy archivovat
originály dokladů prokazujících čerpání dotace.
4. Příjemce je povinen na vlastní náklad a nebezpečí zjednat nápravu v případě že při kontrole děl
(po dobu 6 let po předání díla dle smlouvy), poskytovatelem na místě bude zjištěno že dílo/díla
jsou poškozena, znehodnocena oproti stavu při jejich předání. Poškozením se rozumí zejména
zásahy /vstupy do jejich celistvosti, či částí třetími osobami (včetně zásahů vlastníků domů),
vandalismus - mechanické poškození povrchů děl/malby/sprejerské útoky, atd.
5. Příjemce se zavazuje, že (po dobu 6 let od předání díla dle smlouvy), budou díla odolná, stálá
vůči působení povětrnostních vlivů. V opačném případě je povinen příjemce zjednat nápravu.
6. Zjednání nápravy musí být příjemcem uskutečněno do 30 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k odstranění vadného stavu dle odst. 4. a 5. tohoto článku, nedohodnou - li se
smluvní strany jinak.

VIII.
Sankční ustanovení
1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy poruší
rozpočtovou kázeň, tj. neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat v souladu s ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě neoprávněného použití či zadržení poskytnuté
dotace bude příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši neoprávněně
použitých či zadržených finančních prostředků.
2. Za porušení méně závažné povinnosti smlouvy, u kterého není možno provést nápravu
v dodatečně stanovené náhradní lhůtě, nebo u kterého příjemce neprovede nápravu ani
v dodatečně stanovené náhradní lhůtě, bude příjemci v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven odvod ve
výši 1 % z poskytnuté dotace za každé jednotlivé porušení. Za méně závažné porušení povinností
smlouvy se považuje porušení jakékoli povinnosti dle čl. VI., V. smlouvy a porušení čl. IV. odst.
2. odst. 4. bod 4.3 a 4.4. této smlouvy.
3. Při porušení několika méně závažných povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy se odvody
za porušení rozpočtové kázně sčítají.
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4. V případě příjemcem porušení čl. VII. čl. 6 činí sankce 1 000 Kč za každý den prodlení
s odstraněním vadného stavu.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smlouvy zasílá k uveřejnění
poskytovatel.
3. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu lze rovněž z důvodů
uvedených v ust. § 167 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, zrušit. V obou případech ukončení smlouvy musí být dohoda písemná a musí v ní být
uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a
závazků.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel
obdrží 3 vyhotovení, příjemce 1 vyhotovení.
Doložka:
Poskytnutí dotace a tato smlouva byly schváleny na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/…..
konaném dne ……..2022.

V Brně dne

za poskytovatele:

za příjemce:

………………………..

…………………..…

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB

Martin Reiner
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Milady

Horákové

25,

Adam

Štěch,

dílo

V.

Havel

Návrh :
Martin Reiner

zadavatel

5.ledna 2022

dat. zadání

květen /červen 2022

realizace
předání
předmět

:

Realizace maleb na vybrané plochy v brněnském Bronxu.

: V ceně jsou započteny tyto položky:
: návrh, grafická úprava, materiál, práce, lešení
/ zvedací technika
položka
honorář autorovi
návrh a grafická úprava skicy
fasádní barvy na plochu 65m2
vrchní ochranný lak 150Kč/m2 X 65M2

40 000,-Kč
10 000,-Kč
29 000,-Kč

9750,-Kč

závěsná lávka, max. 4dní realizace

75 000,-Kč

práce umělecká nástěnná malba 2500Kč/m2

83 560,-Kč

cena celkem odhad bez DPH

247 310,-Kč

cena celkem odhad s DPH 21%

299

245,-Kč
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Předlácká

30,

Pavel

Čech,

dílo

Bílá

vrána

Návrh
zadavatel

:

Martin Reiner

dat. zadání

:

5.ledna 2022

realizace

:

květen /červen 2022

předání
předmět

Realizace maleb na vybrané plochy v brněnském Bronxu.
: Veceně jsou započteny tyto položky:
: návrh, grafická úprava, materiál, práce, lešení/ zvedací technika

položka
40 000,-Kč

honorář autorovi
návrh a grafická úprava skicy

10. 000,-Kč

fasádní barvy na plochu 60m2

29 000,-Kč

vrchní ochranný lak 150Kč/m2 X 90m2

AEezei0č0) sieti

ozáKarozete194011e7e:94:01910:eBlězase seda č

9000,-Kč

nužková plošina 22m, max. 4dní realizace ——

+++

20 000,-Kč

práce umělecká nástěnná malba 900Kč/M2 ——

+++

79 000,-Kč

cena celkem odhad bez DPH

PEK)

187 000,-Kč

cena celkem odhad
s DPH 21%

a

ŽE

687

0,-Kč
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Příční

31,

Kateřina

Sidonová,

dílo

Mandala

Návrh |
zadavatel

:

Martin Reiner

dat. zadání

i

5.ledna 2022

realizace

i

květen /červen 2022

předání
předmět

:

Realizace maleb na vybrané plochy v brněnském Bronxu.

: Vceně jsou započteny tyto položky:
: návrh, grafická úprava, materiál, práce, lešení
/ zvedací technika
položka
honorář autorovi

40 000,-Kč

návrh a grafická úprava skicy

10 000,-Kč

fasádní barvy na plochu 6om2

39 000,-Kč
9000,-Kč

vrchní ochranný lak 150Kč/m2 X 60m2
kloubova plosina 27m, max. 4dní realizace

E

O O

51 900,-Kč

169000,-Kč

práce umělecká nástěnná malba 2400Kč/m2

cena celkem odhad bez DPH
s DPH 21%
cena celkem odhad

SKUHROV

OOA

O

O

OVO

KEKKLRV LOGA VK AGV RVV O OUV OA VVVVVVVVCVVVVE

318

DBS

900,-Kč

"
"

869,-Kč
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PCRO6ETRpo95961708
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Poovhat 3 chránil:

:

KRPB-46353-2/ČJ-2022-0600MN

Brno 7. března 2022

Počet listů: 1

Přílohy:

0

Umístění malby na štítovou zeď budovy Policie ČR, Příční 31 - vyjádření

Na

základě

žádosti,

kterou jsme

od Vás

obdrželi 25.2.2022,

sdělujeme

že

souhlasíme s umístěním výtvarného díla „Mandala“ na štítovou zeď objektu Policie ČR

na ulici Příční 31.
Podmínky pro vyhotovení díla budou stanoveny dohodou o spolupráci, která
bude uzavřena mezi Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a spolkem

Nový Bronx.

náměste ji ředitele KŘ pro ekonomiku

vyřizuje:
Sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

Tel.: +
Email:
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ákovéé 20

ČENSTVÍ VLAS
o o kové2
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Já, níže podepsaný, Ing. Miroslav Hyšpler, bytem

AAA Cočí

ouhlasím s realizací obrazu Pavla Čecha Bílá vrána v rámci

DRE

projektu Městská galerie.

+ BRE

Ing. Miroslav Hyšpler
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