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

86. Návrh na poskytnutí investičního transferu Muzeu města
Brna, příspěvkové organizaci, na akci „MuMB - reprezentační
prostory pro město Brno - příprava" v roce 2022 – návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Návrh na poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 500 tis.
Kč na rok 2022 na na akci „MuMB - reprezentační prostory pro město Brno - příprava". Investorství je
svěřeno Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí investičního transferu ve výši 500 tis. Kč Muzeu města Brna,
příspěvkové organizaci, na zajištění investiční akce ORG 2070 „MuMB reprezentační prostory pro město Brno - příprava" s termínem vyúčtování do 25. 01.
2023;
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. …. tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/222. schůzi konané dne 01. 06. 2022 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 42. zasedání konané dne
15.06.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
9.6.2022 v 12:53
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 9.6.2022 v 12:53
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
9.6.2022 v 10:55

Sestava vytvořena 9.6.2022 v 12:53
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Důvodová zpráva
Dne 20. 01. 2022 požádal ředitel Muzea města Brna, příspěvkové organizace (dále jen MuMB),
Mgr. Zbyněk Šolc o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 tis. Kč na vyhotovení
architektonické studie a návrhu vytvoření reprezentativních prostor. Žádost byla na Odboru
kultury MMB zaevidována pod. č. j. MMB/274750/2022.
Požadované finanční prostředky budou použity na vyhotovení architektonické studie a návrhu
vytvoření reprezentativních prostor v rámci rekonstruované budovy „AB“ na hradě Špilberku.
Využitelný prostor se skládá z jedné zasedací místnosti, salonku, jednací místnosti
a technického a hygienického zázemí.
Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na stavební investici „MuMB - reprezentační prostory
pro město Brno - příprava“ by byly v roce 2022 převedeny ze stavební investice "MuMB Měnínská brána-kompletní rekonstrukce", kterou zajišťuje Odbor investiční MMB pod ORG
2109 "MuMB - Měnínská brána-kompletní rekonstrukce".
Dle zřizovací listiny MuMB (část Předmět činnosti) může MuMB po schválení příslušným
orgánem zřizovatele provádění investorské činnosti související s udržením, zlepšením
a modernizací prostor svěřených Muzeu, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat
a dostavět potřebné objekty jak v interiéru, tak v exteriéru.
Stavební investici „MuMB - reprezentační prostory pro město Brno - příprava“ by zajišťovalo
MuMB (organizace by byla pověřena investorstvím) s dobou realizace 2022, pod ORG 2070.
Komise kulturní RMB projednala materiál na svém R8/KK/43. zasedání konaném dne
30.05.2022.
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Mgr. Lucie Pokorná

Pro

PhDr. Alžběta
Vlčková

Pro

Roman Freimuth

Pro

Petr Šafařík

Ing. Eva Svobodová

Z

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Bc. Marie Paděrová

Pro

Oldřich Gardáš

Pro

Mgr. Miriam
Kolářová

Mgr. Monika
Lukášová Spilková,
Ph.D.
Ing. Stanislav
Michalík

Hlasování: přítomno 11 členů – 10 pro, 0 proti, 1 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.

Pro

Pro

Materiál byl projednán na R8/222. schůzi Rady města Brna konané dne 01. 06. 2022
Schváleno jednomyslně 9 členy.
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RNDr. Chvátal

JUDr. Kerndl
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Ing. Grund

JUDr.
Oliva

pro

Ing. Fišer

Bc.
Koláčný

pro

Róbert Čuma

Mgr.
Hladík

JUDr. Vaňková
-----

pro

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 42. zasedání konané dne
15.06.2022.
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Muzeum města Brna

Špilberk 1,662 24 Brno

NĚSTA
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JUDr. Markéta Vaňková
5
%
“
Primátorka města Brna

Z

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:
MuMB-24/2022

Vyřizuje:
Mgr. Zbyněk Šolc
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V Brně dne:
20. 01. 2022

Vážená paní primátorko,

dovolím se na Vás obrátit ve věci záměru Muzea města Brna vytvořit vareálu NKP Špilberk
reprezentační prostory pro město Brno a jeho vedení. Tímto záměrem bychom chtěli vrátit hradu jeho
reprezentativní funkci, kterou mnohokrát v historii pro město měl. V rekonstruované budově „AB“ by
měl vniknout prostor, které umožní přijetí tuzemských i zahraničních návštěv, slavnostní zasedání
orgánů města čí konání prestižních konferencí a setkání.
Navržený prostor se skládá z jedné velké zasedací místnosti, salonku, jednací místnosti a technického

a hygienického zázemí. Výhled z těchto prostor poskytuje nejkrásnější výhled na město Brno vč.
přímého vstupu na baštu sv. Anny - nejstarší částí hradu, která je nejreprezentativnějším místem
S panoramatem hradu i města.

Také proto bychom rádi ve spolupráci s Magistrátem
rekonstruovali pro potřeby vedení města Brna.

města

Brna tento prostor uchovali a nově

Vážená paní primátorko, v této souvislosti si Vás dovolím požádat o finanční příspěvek ve výši 500 tis.
Kč, abychom mohli zahájit přípravné práce spočívající v zahájení vyhotovení architektonické studie a
návrhu, která by daný prostor blíže specifikovala.
vr
Děkuji za laskavé zvážení naší žádosti a jsem kdykoliv připraven tento záměr Muzea města Brna osobně
s Vámi projednat.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šolc
ředitel
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MUZEUM

TEL, +420 542 123611

DATOVÁ SCHRÁNKA pfókbc3 » EMAIL infoemuzeumbrna.cz

www.spilberk.cz » www.vilatugendhat.cz » www.arnoldovavila.cz
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Zapsáno v obchodním rejstříhu vedeném

Krajským soudcem v Broé ocdilPr, vložka 34
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

pol.

5600
7300

3315
3322

6121
6351

ÚZ

ORG
2109
2070

Věcná náplň
MuMB - Měnínská brána - kompletní rekonstrukce
MuMB - reprezentační prostory pro město Brno - příprava

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 12.5.2022
10 000
0

Úprava
rozpočtu + -500
500

Rozpočet
po změně
9 500
500
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