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

59. Žádost o souhlas se změnou projektu, návrh na poskytnutí
daru Moravské galerii v Brně - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Žádost o souhlas se změnou projektu, návrh na poskytnutí daru Moravské galerii v Brně

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí žádost Moravské galerie v Brně ze dne 15. 3. 2022 o změnu účelu splátky dotace na
rok 2022 poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
na roky 2017-2020 č. 7317091594;
2. nesouhlasí

se změnou účelu roční splátky dotace ve výši 750 000 Kč poskytnuté Moravské
galerii v Brně, IČO 00094871, se sídlem Husova 535/18, Brno-město, 662 26 Brno
v roce 2022 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na roky
2017-2020 č. 7317091594 ze dne 25.4.2017, v platném znění;

3. schvaluje

4. pověřuje

1. poskytnutí finančního daru ve výši 750 000 Kč Moravské galerii v Brně, IČO
00094871, se sídlem Husova 535/18, Brno-město, 662 26 Brno na podporu
projektu Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny;
2. rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu;
3. uzavření smlouvy darovací mezi statutárním městem Brnem jako dárcem a
Moravskou galerií v Brně, IČO 00094871, se sídlem Husova 535/18, Brnoměsto, 662 26 Brno jako obdarovaným, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu;
vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy darovací.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/209. schůzi konané dne 23. 3. 2022 a doporučila ke
schválení. Schváleno jednomyslně 10 členy. Materiál bude projednán na Finančním výboru ZMB
dne 30. 3. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 14:49
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
28.3.2022 v 14:49
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
28.3.2022 v 13:38

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 14:49
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Důvodová zpráva
Moravské galerii v Brně (dále „organizace“) byla v rámci dotačního programu Dotační program pro
poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého
rozsahu (významné akce) v roce 2017 schválena čtyřletá (2017-2020) dotace na projekt
28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 a 2020 v celkové výši 2 200 tis. Kč. Dotace
je vyplácena jednotlivé roky ve splátkách 350 tis. Kč rok přípravný, 750 tis. Kč rok, kde se bienále koná.
Smlouva č. 73 17 09 1594 byla s organizací uzavřena 25. 4. 2017. V roce 2019 organizace požádala
o prodloužení čerpání dotace a realizace projektu do r. 2022, následně vyúčtování v roce 2023,
s ohledem na pandemii COVID-19, což bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna na zasedání
č. Z8/12 konaném dne 10. 12. 2019.
V letošním roce byla organizaci tedy vyplacena částka 750 tis. Kč na konání 29. mezinárodního
grafického bienále.
Dne 16. 3. 2022 požádala organizace dopisem č. j. MMB/0167466/2022 o změnu projektu, a to změnu
nejen názvu, ale i účelu poskytnuté dotace.
Místo 29. mezinárodního grafického bienále Brno chce organizace realizovat za výše uvedenou částku
projekt Pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Účelem nového projektu je využít finanční prostředky
pro zajištění programu a potřebného výtvarného a dalšího vybavení v přízemí a dvora Pražákova
paláce. Aktuálně nabízenou pomoc chce organizace rozšířit o denní program pro ukrajinské děti
a mládež v nově vytvořených výtvarných dílnách, kde s pomocí zapojení ukrajinských mluvčí,
spolupracujících terapeutů a dalších odborných pracovníků chce organizace vytvořit bezpečný prostor
pro zorientování se v novém prostředí, a to především prostřednictvím arteterapie a edukačních aktivit
s kulturní a společenskou tematikou. Dále chce organizace vytvořit základní informační bod, kde by
mohli příchozí získat potřebné informace k nabízené pomoci v rámci Moravské galerie u celkově v Brně
a odpovídající zázemí pro dobrovolníky, které z důvodu nedostatečné kapacity aktuálně chybí.
Kompletní změna účelu smlouvy není možná, nový projekt nenaplňuje předmět dotačního programu,
v rámci kterého byla stávající dotace poskytnuta.
Předmět dotačního programu z roku 2017:
„Realizace významných kulturních akcí celoměstského či regionálního významu konaných ve městě
Brně, na kulturní reprezentaci města Brna nebo podporu veřejných kulturních služeb významně
doplňujících a obohacujících kulturní nabídku města Brna, na kterých má město Brno zájem. Rozsah
projektu/celoroční činnosti je dán i rozsahem rozpočtu, kdy požadovaná částka bude činit min.
500 tis. Kč, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 70 % celkových předpokládaných uznatelných
nákladů projektu/celoroční činnosti v kalendářním roce.“
V návaznosti na výše uvedené se navrhuje nesouhlasit se změnou účelu stávající smlouvy a po
ukončení této dotační smlouvy uzavřít s organizací darovací smlouvu na podporu projektu Pomoc
válečným uprchlíkům z Ukrajiny.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.
Rada města Brna projednala materiál na R8/209. schůzi konané dne 23. 3. 2022 a doporučila ke
schválení.
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V Brně 15. března 2022
č. j.: 000779/2022/MG

Vážená paní primátorko,
na základě znění smlouvy o poskytnutí čtyřleté dotace na roky (č. 731 709 1594) a jejího dodatku (7317091594/1)
v rámci dotačního programu pro poskytnutí dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a

kulturních akcí velkého rozsahu na projekt 28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 a 2022
žádáme za Moravskou galerii v Brně OK MMB o

souhlas se závažnou změnou projektu v podobě účelu poskytnuté

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

dotace.

JURKOVIČOVA VILA

V důsledku globální pandemické krize covid-19 a jejich dopadů odstoupila Moravská galerie v Brně od zamýšleného
formátu projektu u 29. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2022. Původně nastavená koncepce Bienále Brno,
jakožto místa pro mezinárodní setkávání profesionálů v oblasti grafického designu, především z důvodu globální
komplikace s mobilitou lidí, uměleckých děl i omezeným možnostem setkávání, neodpovídá realitě. Zásadní jsou též
ekonomické dopady pandemie v podobě rostoucí inflace a cen materiálu a prací. Tyto skutečnosti nás vedou k přípravě
přechodu Bienále Brno na on-line platformu, která je pro současný grafický design relevantní a využitelná i do budoucna
a vede nás i k větší odpovědnosti za životní prostředí.
Vzhledem k uvedenému nebudeme v roce 2022 plánovaný projekt Bienále Brno realizovat a žádáme o souhlas se
závažnou změnou účelu poskytnuté dotace ve výši 750 tis. Kč. na projekt Pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, který
realizujeme v prostorách Pražákova paláce na Husově 18. Účelem projektu je využít alokované neinvestiční prostředky
pro zajištění programu a potřebného výtvarného a dalšího vybavení v přízemí a dvora Pražákova paláce. Aktuálně
nabízenou pomoc chceme rozšířit o denní program pro ukrajinské děti a mládež v nově vytvořených výtvarných dílnách,
kde s pomocí zapojení ukrajinských mluvčí, spolupracujících terapeutů a dalších odborných pracovníků chceme vytvořit
bezpečný prostor pro zorientování se v novém prostředí a to především prostřednictvím arteterapie a edukačním
aktivitám s kulturní a společenskou tématikou. Dále bychom chtěli vytvořit základní informační bod, kde by mohli

příchozí získat potřebné informace k nabízené pomoci v rámci Moravské galerie i celkově v Brně, a odpovídající zázemí
pro dobrovolníky, které z důvodu nedostatečné kapacity aktuálně chybí, přitom jsou však nezbytnou součástí celé

pomoci.

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA

Uctivě Vás prosíme o zhodnocení naší žádosti. V případě potřeby rádi dodáme doplňující informace.

—

řediteMMoravské galerie v Brně
na vědomí:

Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB

vyřizuje:
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
HUSOVA 18
CZ - 662 26 BRNO

VWWW.MORAYSKA-GALERIE.CZ
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Smlouva darovací
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
I.
Smluvní strany
1. Dárce:
Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
na základě usnesení Zastupitelstva města Brna přijatého na Z8/.. zasedání konaném dne …. 2022
je podpisem smlouvy darovací pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 111211222/0800
dále jen „dárce“

2. Obdarovaný:
Moravská galerie v Brně
se sídlem: Husova 535/18, Brno-město, 662 26 Brno
IČO: 00094871
DIČ: CZ00094871
zastoupena: Mgr. Janem Pressem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 197734621/0710
dále jen „obdarovaný“
nebo také „smluvní strany“

II.
Předmět a účel smlouvy
.

1.

2.

Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 750 000 Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc
korunčeských). Finanční dar je poskytnut jako podpora projektu Pomoc válečným uprchlíkům
z Ukrajiny.
Obdarovaný finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít v souladu s touto smlouvou.
III.
Další ujednání

1. Dárce poskytne finanční dar ve výši 750 000 Kč obdarovanému bankovním převodem na účet
obdarovaného uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů od účinnosti této darovací smlouvy.
2. Dar je poskytován jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013,
v platném znění.

1
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IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám, účinnosti pak dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 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. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
ke zveřejnění zašle dárce.
3. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy
obdrží dárce a jedno vyhotovení obdarovaný.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména
§ 9 odst. 2 cit. zákona).
Tato darovací smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/… konaném dne
…. 2022.

V Brně dne

V Brně dne

…………………………………..
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB

………………………………..
Mgr. Jan Press
ředitel Moravské galerie v Brně

za dárce

za obdarovaného
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§
7300

6221

Financování - zvýšení
ORJ
§
1700

pol.

ÚZ

5339

pol.
8115

ORG
7730

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2022

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 21.3.2022
0

Úprava
rozpočtu + 750

Rozpočet
po změně
750

Upr. rozpočet
k 21.3.2022
-413 299

Úprava
rozpočtu + 750

Rozpočet
po změně
-412 549

v tis. Kč
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