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

17. BRNO 2028 – návrh memoranda o spolupráci a podpoře
kandidatury města Brna na titul Evropské hlavní město kultury
2028
Anotace
BRNO 2028 – návrh memoranda o spolupráci a podpoře kandidatury města Brna na titul Evropské hlavní
město kultury 2028, které bude uzavřeno mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

Memorandum o spolupráci a podpoře kandidatury města Brna na titul Evropské
hlavní město kultury 2028 /EHMK 2028/ mezi statutárním městem Brnem a
Jihomoravským krajem, IČO: 70888337, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00
Brno, které tvoří přílohu č. ...... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a doporučila ke
schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
8.6.2022 v 23:18
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
9.6.2022 v 09:42

Sestava vytvořena 9.6.2022 v 09:42
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Důvodová zpráva
V návaznosti na snahu města Brna ucházet se o titul „Evropské hlavní město kultury 2028“ je
součástí celého komplexu činností při přípravě a následně realizaci kandidatury právě
spolupráce s různými subjekty:
-

s Jihomoravským krajem
s městy a obcemi v Jihomoravském kraji,
s jinými regiony a jejich obcemi či městy a mj. i městy, která také usilují o zisk tohoto
titulu pro rok 2028 v České republice (České Budějovice, Liberec, Broumov)
se zahraničními regiony a městy a mj. i městy, která také usilují o zisk tohoto titulu pro
rok 2028 ve Francii,
s různými organizacemi a institucemi.

Úspěšná spolupráce s Jihomoravským krajem je aktuálně kruciální. Za tímto účelem je
navrhováno uzavření Memoranda o spolupráci a podpoře kandidatury města Brna na titul
Evropské hlavní město kultury 2028 /EHMK 2028/ mezi městem Brnem a Jihomoravským
krajem. Cílem je deklarovat zájem na vzájemné spolupráci, a to zejména proto, že v průběhu
příprav kandidatury města Brna na EHMK 2028, ale i poté, se do úsilí o získání titulu městem
Brnem zapojí Jihomoravský kraj, obce i města v Jihomoravském kraji, jakožto i další
organizace. Pokud město Brno získá titul EHMK 2028, využije jej nejen na prezentaci města,
ale celého jihomoravského regionu ve smyslu nejen geografického území, ale především jako
sítě různorodých vzájemně propojených komunit, organizací a lidí, kteří společně tvoří cenný
regionální "ekosystém" hodný zviditelnění, ochrany a rozvoje.
Statutární město Brno bude dle memoranda:
1. zajišťovat přípravu EHMK 2028, která byla svěřena TIC BRNO, příspěvkové organizaci,
v rozsahu zpracování přihlášky do soutěže EHMK 2028 a přidružených aktivit;
2. poskytovat informace Jihomoravskému kraji, resp. osobě pověřené Jihomoravským krajem,
potřebné k plnění úloh EHMK 2028;
3. spolupracovat v oblasti rozvoje anebo obnovy kulturní infrastruktury a kulturního turismu
za účelem zabezpečení plnění úloh EHMK 2028;
4. spolupracovat při tvorbě a zabezpečování doprovodných aktivit a akcí za účelem zvýšení
kvality projektu EHMK 2028;
5. podporovat doprovodné aktivity a akce Jihomoravského kraje související s EHMK 2028
v rozsahu svých možností.
Jihomoravský kraj bude dle memoranda:
1. spolupracovat se statutárním městem Brnem, potažmo pověřenou příspěvkovou
organizací či jimi pověřenou osobou při realizaci úloh EHMK 2028;
2. spolupracovat v oblasti rozvoje anebo obnovy kulturní infrastruktury a kulturního turismu
za účelem zabezpečení plnění úloh EHMK 2028;
3. prostřednictvím kulturních organizací ve své zřizovatelské působnosti spolupracovat při
tvorbě a zabezpečování doprovodných aktivit a akcí za účelem zvýšení kvality projektu
EHMK 2028;
4. poskytovat záštitu nad konáním doprovodných aktivit a akcí a spolupracovat při propagaci
projektu EHMK 2028 v rozsahu svých možností;
5. nominovat své zástupce do koordinační skupiny jmenované Radou města Brna na její
R8/207. schůzi konané dne 16. 3. 2022.
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Komise kulturní RMB projednala materiál na zasedání č. R8/KK/43 konaném dne 30. 5. 2022.

Pro

Pro

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.

Přítomno: 11 členů – 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Komise doporučila ke schválení.

Pro

Rada města Brna materiál projednala na R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a doporučila
ke schválení.

pro

pro

pro

Mgr.
Suchý

pro

Ing. Kratochvíl

pro

RNDr. Chvátal

pro

Ing. Grund

pro

Ing. Fišer

pro

Róbert Čuma

Bc.
Koláčný

pro

JUDr. Kerndl

Mgr.
Hladík

-----

JUDr.
Oliva

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro
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Memorandum o spolupráci a podpoře kandidatury města Brna na titul
Evropské hlavní město kultury 2028 /EHMK 2028/

1. Jihomoravský kraj
zastoupený Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Žerotínovo nám. 449/3
602 00 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
(dále jen „Jihomoravský kraj“)
a
2. Statutární město Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
(dále jen „město Brno“)
(společně dále také „strany Memoranda“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum (dále jen „Memorandum“).
I.
PREAMBULE
Strany Memoranda jsou si vědomy, že cílem Jihomoravského kraje i města Brna je všestranný
rozvoj svého území a péče o potřeby svých občanů. Současně uznávají, že umění a kultura jsou
nezastupitelné v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj
tvořivosti, kultivaci demokratických hodnost a individuálních postojů a pro posilování
odpovědnosti za zděděné i vytvářené kulturní hodnoty. Strany Memoranda dále shodně
konstatují, že mají zájem na spolupráci při přípravě a realizaci kandidatury města Brna v soutěži
Evropské hlavní město kultury 2028. Soutěž Evropské hlavní město kultury 2028 je
rozvojovým projektem Evropské unie, jehož posláním je sblížit občany, vytvořit silnější pocit
evropské sounáležitosti a podpořit kulturní život ve městech a regionech. Jedná se o vysoce
prestižní akci a příležitost zviditelnit jak město Brno a Jihomoravský kraj, tak i Českou
republiku, a to v mezinárodním měřítku. Titul je pro oceněné město a přilehlý region příležitostí
ke kulturnímu, sociálnímu, ekonomickému, urbanistickému a environmentálnímu rozvoji,
zlepšení image, komplexní regeneraci města odpovídající potřebám znalostní ekonomiky,
posílení cestovního ruchu a vytvoření nových pracovních míst, rozvoji budování kapacity
a mezinárodnímu síťování.
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II.
ÚČEL MEMORANDA
Účelem tohoto Memoranda je deklarovat zájem na vzájemné spolupráci stran Memoranda
na EHMK 2028, a to zejména proto, že v průběhu příprav kandidatury města Brna na EHMK
2028, ale i poté, se do úsilí o získání titulu městem Brnem zapojí Jihomoravský kraj, obce i
města v Jihomoravském kraji, jakožto i další organizace. Pokud město Brno získá titul EHMK
2028, využije jej nejen na prezentaci města, ale celého jihomoravského regionu ve smyslu nejen
geografického území, ale především jako sítě různorodých vzájemně propojených komunit,
organizací a lidí, kteří společně tvoří cenný regionální "ekosystém" hodný zviditelnění, ochrany
a rozvoje.
III.
PŘEDMĚT MEMORANDA
Pro naplnění cílů budou strany Memoranda:
a) statutární město Brno:
1. zajišťovat přípravu EHMK 2028, která byla svěřena TIC BRNO, příspěvkové
organizaci, v rozsahu zpracování přihlášky do soutěže EHMK 2028 a přidružených
aktivit;
2. poskytovat informace Jihomoravskému kraji, resp. osobě pověřené Jihomoravským
krajem, potřebné k plnění úloh EHMK 2028;
3. spolupracovat v oblasti rozvoje anebo obnovy kulturní infrastruktury a kulturního
turismu za účelem zabezpečení plnění úloh EHMK 2028;
4. spolupracovat při tvorbě a zabezpečování doprovodných aktivit a akcí za účelem
zvýšení kvality projektu EHMK 2028;
5. podporovat doprovodné aktivity a akce Jihomoravského kraje související s EHMK
2028 v rozsahu svých možností.
b) Jihomoravský kraj:
1. spolupracovat se statutárním městem Brnem, potažmo pověřenou příspěvkovou
organizací či jimi pověřenou osobou při realizaci úloh EHMK 2028;
2. spolupracovat v oblasti rozvoje anebo obnovy kulturní infrastruktury a kulturního
turismu za účelem zabezpečení plnění úloh EHMK 2028;
3. prostřednictvím kulturních organizací ve své zřizovatelské působnosti spolupracovat
při tvorbě a zabezpečování doprovodných aktivit a akcí za účelem zvýšení kvality
projektu EHMK 2028;
4. poskytovat záštitu nad konáním doprovodných aktivit a akcí a spolupracovat při
propagaci projektu EHMK 2028 v rozsahu svých možností;
5. nominovat své zástupce do koordinační skupiny jmenované Radou města Brna na její
R8/207. schůzi konané dne 16. 3. 2022.
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IV.
PROHLÁŠENÍ STRAN MEMORANDA
Strany Memoranda prohlašují, že:
1. prezentují a garantují zájem a vůli ke spolupráci při zabezpečování úloh vyplývajících
z projektu EHMK 2028, jehož nositelem je město Brno tak, aby byly úspěšně
zrealizovány;
2. vyjadřují společný záměr nadále rozvíjet atmosféru porozumění a vzájemnosti, zvýšit
občanskou participaci vytvářením širšího prostoru pro tvořivost občanů, jejich osobní
realizaci a oživení komunitního života a deklarují ochotu k poskytnutí součinnosti při
naplňování společných cílů podle tohoto Memoranda;
3. podporují záměr vytvořit prostor pro diskuzi o tématech týkajících se města Brna
i regionu a postavení kultury v jejich životě, zapojit všechny občany do kulturního
života města Brna a regionu, rozšířit příležitosti a prostor pro tradiční i současné formy
umění a pro široké zapojení domácích a zahraničních umělců, kulturních organizací,
institucí a center;
4. deklarují svou vůli upravit mezi sebou konkrétní formy spolupráce na projektu EHMK
2028 vzájemnými dvou či vícestrannými smlouvami v souladu s tímto Memorandem.
V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
poslední stranou Memoranda. Strany Memoranda se dohodly, že město Brno je oprávněno
bez dalšího uveřejnit obsah celého Memoranda prostřednictvím 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. Taktéž
jsou strany Memoranda oprávněny zveřejnit Memorandum jinými způsoby dle jejich volby
a možností.
2. Veškeré změny Memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými všemi
oprávněnými zástupci stran Memoranda.
3. Strany Memoranda berou na vědomí, že jsou povinny poskytovat informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu
a každá strana Memoranda obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany Memoranda prohlašují, že Memorandum přečetly, jeho obsahu bezezbytku
porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
To stvrzují níže svými podpisy.
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Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Memorandum bylo schváleno na … zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
konaném dne …. usnesením č. ….
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Memorandum
bylo
schváleno
na
č. …… konaném dne …….., bod …...

zasedání

V Brně dne …………………..

Zastupitelstva

města

Brna

V Brně dne …………………..

……………………………..
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

….…………….…………….
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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