Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

109. Žádosti o souhlas se změnou projektu v oblasti kultury v roce
2022
Anotace
Žádosti o souhlas se změnou projektu v oblasti kultury v roce 2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. souhlasí

se změnami projektů, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Brna dle
tabulky Žádosti o souhlas se změnou projektu v oblasti kultury v roce 2022, která
tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/223. schůzi konané dne 8. 6. 2022 a doporučila ke
schválení.
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Důvodová zpráva
Na Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK MMB) byly doručeny tyto žádosti o souhlas se
změnami projektů, na které byly v roce 2022 poskytnuty individuální dotace v oblasti kultury:
1. Vídeňský, spol. s r.o.
Společnosti Vídeňský, spol. s r.o., byla na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/38 konaném dne
17. 5. 2022 schválena individuální dotace na projekt BRNO ŽIVĚ: 2022 ve výši 1 mil. Kč.
Dne 1. 6. 2022 pod č.j. MMB/309642/2022 byla na OK MMB doručena žádost o souhlas se změnou
rozpočtu spočívající ve snížení celkových způsobilých nákladů z 2 500 tis. Kč na 1 250 tis. Kč, tedy
o 50 %. Příčinou je poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč, i když podali žádost o 2 mil. Kč. Vzhledem
k termínu konání akce 15. 6. 2022 – 15. 9. 2022 se žadateli nepodařilo najít tak rychle jiný zdroj
financování, který by vykryl rozdíl mezi žádanou a poskytnutou dotací od statutárního města Brna.
Takto výrazné snížení rozpočtu bude mít vliv i na obsahovou stránku projektu.
Dne 6. 6. 2022 byla na OK MMB doručena žádost o souhlas se změnou obsahu projektu spočívající
v poklesu plánovaných akcí. Dle původní žádosti se mělo uskutečnit 22 malých a 5 středních akcí. Nově
však bude realizováno 8 menší akcí a 2 větší akce. Podrobněji viz příloha. Hlavním důvodem je již výše
zmíněné poskytnutí poloviční částky oproti žádosti a oproti výši poskytnuté v roce 2021. Další
okolností, která ovlivňuje finální podobu projektu je v tomto roce skokové zdražení veškerých nákladů
potřebných k uskutečnění projektu.

2. Větrné mlýny s.r.o.
Společnosti Větrné mlýny s.r.o. byla na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/37 konaném dne
5. 4. 2022 schválena individuální dotace na projekt MAČ, mimořádná edice: Ukrajina 22 ve výši
410 tis. Kč.
Dne 1. 6. 2022 pod č.j. MMB/309650/2022 byla na OK MMB doručena žádost o souhlas se změnou
obsahu projektu. Dle původní žádosti mělo být uskutečněno 20 online rozhovorů s dvaceti
ukrajinskými autory. V průběhu válečného konfliktu se však ukázalo jako reálné realizovat část
rozhovorů fyzicky, a to s 10 ukrajinskými spisovatelkami, které nahradí 10 online rozhovorů.
Spisovatelky přijedou do Brna a projektu se zúčastní fyzicky. Jedná se o tyto spisovatelky: Kataryna
Babkyna, Anna Hruver, Svitlana Povaljajeva, Olena Stepanenko, Oxana Stomina, Marianna Kyanovska,
Halyna Kruk, Daryna Hladun, Natalja Marynčak a Kateryna Kalytko. Účast ženských autorek dodá
projektu další dynamiku a naléhavost.
Dále příjemce dotace požádal o posunutí termínu realizace projektu z 31. 7. do 31. 12. 2022. Tuto
změnu vyřídí OK MMB v souladu s čl. V odst. 10 písm. a) Smlouvy o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Brna v roce 2022.

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v komisích RMB.
Rada města Brna materiál projednala na své R8/223. schůzi konané dne 8. 6. 2022 a doporučila ke
schválení.
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MAGISTRÁT MĚSTA BRNA|
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specifikujte ostatní výnosy (konkrétní druh výnosu) ©

- darování zápůjčky vybavení (střechy, pódia, elektro vybavení, stanů, atd.)

|- poskytnutí movitých a nemovitých věcí (technické vybavení, pronájem prostor)

- dobrovolnická činnost (pořadatelská služba, stagemanagement, stagehands, úklid, atd.)

projektu Brno živě: 2022 byl dimenzován na výši dotace 2.000.000 CZK. Letos byla projektu Brno živě: 2022 přiznána dotace

1.000.000 CZK - tedy o polovinu nižší, Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo najít narychlo jiný zdroj financování, který by vykryl rozdíl mezi

žádanou a přiznanou dotací, žádáme tímto o souhlas se změnou rozpočtu projektu. Takto výrazné snížení rozpočtu na polovinu bude mít za

i obsahovou změnu.
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Vídeňský, spol. s r.o.
Sněmovní 174/7. 118 00 Prahat
+40:28255941,-DIČ, CZ28255941.

|.2........

Jméno, příjmení, podpis a razítko příjemce dotace (resp. osoby oprávněné-jednatjménem-příjeree je-li jím právnická osoba)
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MAGISTRÁT
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MĚSTA BRNA
BRA
Didier kiny
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Žá ost o souhlas se změXnou
Žád

Ms nosti ;
: tu/čin
projek

Název příjemce dotace:

Vídeňský, spol. s r.o.

Sídlo/adresa bydliště příjemce dotace:

Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1

IČO/datum narození:

28255941

Název projektu/činnosti (dle smlouvy):

BRNO ŽIVĚ: 2022

Dotační program:

individuální dotace

Číslo smlouvy:

73 22 09 2762

Kód dotace (uveden pod číslem smlouvy):

-

Schválená částka dotace v Kč:

1.000.000 CZK

o

8g

06-0606-

219
2022

Zde popište změnu a její důvody:
Rozpočet projektu Brno živě: 2022 byl dimenzován na výši dotace 2.000.000 CZK. Letos byla
projektu Brno živě: 2022 přiznána dotace 1.000.000 CZK - tedy o polovinu nižší. Vzhledem k
tomu, že se nám nepodařilo najít narychlo jiný zdroj financování, který by vykryl rozdíl mezi

žádanou a přiznanou dotací, žádáme tímto o souhlas se změnou projektu.
Takto výrazná změna má za následek obsahovou změnu. Další okolnost, která ovlivňuje
finální podobu projektu je v tomto roce skokové zdražení veškerých nákladů (závislé na
nepředpokládané inflaci ovlivněné válkou na Ukrajině) potřebných k uskutečnění projektu.
Některé vstupy jsou v soušasné době až o 50% vyšší oproti plánovaným nákladům.

V původní žádosti jsme deklarovali návštěvnost až 20*000 osob. Při polovičním budgetu jsme
schopni deklarovat poloviční návštěvnost a to 10.000 osob. Celkový počet akcí festivalu jsme

vzhledem k výše zmíněným okolnostem upravili na 10 akcí. Podařilo se nám díky partnerům
domluvit 2 větší akce na velkém podiu až pro 2000 osob (celkem 4000). Těmito akcemi jsou:
Kašpárek v rohlíku pro rodiny s dětmi v amfiteátru na Kraví hoře v odpoledních hodinách a
koncert ukrajinské kapely Tonka, která dostala v posledních dnech povolení vycestovat a hrát
v plné sestavě. Na všech akcích budeme pomocí OR kódu vybírat ve spolupráci se Sociálním
nadačním fondem města Brna a JMK finanční pomoc ukrajinským rodinám s dětmi, které jsou
Wo

Dalším významným koncertem bude bezesporu akustické vystoupení Bena Cristovao, který se
netají tím, že jeho oblíbeným městem je právě Brno na jedinečném koncertu na Jakubském
náměstí (cca. 1500 osob).

Dalšími umělci jsou Zdeněk Bína z kapely -123min, Adéla Elbel 8 DJ MI - stand-up komička,
Peter Lipa ml. se svojí kapelou The Grand Buffet, Hard to Frame, Karol Komenda ze Slovenska
s brněnským Tomem Holičem. Tonka, která v současné době žije exilově ve Vídni navštíví Brno
2x. Podruhé vystoupí v rámci ukrajinského dne 24.8. ve své akustické podobě s dalšími umělci
z Ukrajiny.
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Brno živě: 2022 - plán akcí
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Jméno, příjmení, podpis a razítko příjemce dotace
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je-li jím právnická osoba)
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Odboru kultury Města Brna
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno
Věc: Žádost o změnu projektu MAČ, mimořádná edice: Ukrajina 22,
smlouva č. 73 22 09 1891

V Brně 29.5.2022
Vážení přátelé,

koncepce projektu, tak jak byla předložena v žádosti (č. j. MMB/125742/2022), je vystavěna na obsahu,
který se realizuje formou online rozhovorů. Při sestavování žádosti jsme vycházeli z vyhrocené situace,
která neumožňovala osobní kontakt s autory. Komplikovaným se však v dané době stalo i spojení
prostřednictvím internetu, což způsobilo zpoždění oproti projektovému plánu.
V průběhu dalšího vývoje válečného konfliktu na Ukrajině se ukázalo, že bude přeci jen možné realizovat
setkávání z očí do očí — s ukrajinskými spisovatelkami. Muži v aktivním věku hranice Ukrajiny vzhledem

k okolnostem zatím opustit nemohou, ženy však ano.
V dané souvislosti si dovolujeme požádat o změnu projektu, která ovlivňuje jeho za A) harmonogram a za
B) upravuje původní seznam ukrajinských autorů, kteří jsou zapojeni.

Ad. A) Veškerý program bude realizován v průběhu doby smluvně určené k čerpání dotace, tj. do 31. 12.
2022. Projekt začal v březnu a nachází se ve fázi, kdy zpracováváme dosud nasbíraný materiál a
připravujeme další. Zejména setkání s deseti ukrajinskými spisovatelkami v Brně na konci června. Autorky
se v Brně zdrží několik dnů a v průběhu pobytu se stanou ambasadorkami své země: dávají rozhovory,
setkávají se s krajany, píší reportáže, natáčí se s nimi filmy apod. Dle harmonogramu uvedenému v žádosti
měl projekt skončit na konci června. Jeho prodloužení umožní kvalitnější výstupy a lepší propagaci.
Ad. B) Projektu se „naživo“ zúčastní tyto autorky: Kataryna Babkyna, Anna Hruver, Svitlana Povaljajeva,
Olena Stepanenko, Oxana Stomina, Marianna Kyanovska, Halyna Kruk, Daryna Hladun, Natalja Marynčak,

Kateryna Kalytko. Bez výjimky jde o renomované autorky, z nichž jedna každá má za sebou nejméně tři
publikované knihy. Mnoho z nich bylo přeloženo do několika jazyků. Do projektu jsou dále zapojeni online
autoři, jejichž jména korespondují s žádostí: Hryhoryj Semenčuk, Anatolij Dnistrovyj, Vladimir Rafijenko,

Artem Čapaj, Petro Miďanka, Andrij Bondar, Taras Prochasko, Juryj Vynnyčuk, Ljubko Dereš

a Pavlo Korobčuk.

Angažmá ženských autorek dodá projektu další dynamiku a naléhavost. Změna, o niž si dovolujeme

požádat, neovlivní rozpočet a ideu projektu.

Děkujeme za vstřícnost.
V úctě a srdečně,

Pavel Řehořík,

statutární zástupce

Tel.

e-mail:

==

=

0"

ny S.r. 0.

ičo: 29279104 ©

=
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Žádosti o souhlas se změnou projektu v oblasti kultury v roce 2022
Kód
žádosti

1

2

12/I/2022

10/I/2022

Název žadatele

Vídeňský, spol. s r.o.

Větrné mlýny s.r.o.

IČO

282 55 941

292 79 194

Název projektu

Změna

Výše poskytnuté dotace (v
tis. Kč)

BRNO ŽIVĚ: 2022

1. snížení celkově způsobilých nákladů z 2
500 tis. Kč na 1 250 tis. Kč, tedy o 50 %; 2.
změna obsahu projektu spočívající v poklesu
a aktualizaci akcí, původně: 22 malých a 5
středních akcí, nově: 2 větší a 8 menších akcí

1 000

změna obsahu, původně mělo být 20 online
MAČ, mimořádná edice: Ukrajina rozhovorů, nyní 10 online rozhovorů s autory
22
dle žádosti a 10 fyzicky přítomných autorek,
které nahradí původní, uvedené v žádosti

410
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