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

95. Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020-2022 uzavřené se
společností GERONIMO s.r.o. – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech
2020-2022 uzavřené se společností GERONIMO s.r.o. – návrh rozpočtového opatření

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. navýšení individuální dotace z rozpočtu města Brna schválené usnesením
Zastupitelstva města Brna č. Z8/18 dne 16. 6. 2020 pro společnost GERONIMO
s.r.o. , IČO: 26003716, sídlem: Trutnov 1, Krakonošovo náměstí 130, PSČ 54101 o
částku 500 tis. Kč v roce 2022 na realizaci projektu "TrutnOFF BrnoON Open Air
Festival",
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v
letech 2020 - 2022 se společností GERONIMO s.r.o., IČO: 26003716,
sídlem: Trutnov 1, Krakonošovo náměstí 130, PSČ 54101 na realizaci projektu
"TrutnOFF BrnoON Open Air Festival", který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,

2. pověřuje

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020 - 2022.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a doporučila ke
schválení. Finanční výbor ZMB materiál projedná dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
12.6.2022 v 18:28
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
10.6.2022 v 13:04

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Dne 29. 6. 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech
2020–2021 (dále jen „smlouva“) se společností GERONIMO s.r.o., IČO: 260 03 716, se sídlem: Trutnov
1, Krakonošovo náměstí 130, PSČ 54101 na realizaci projektu „TrutnOFF BrnoON Open Air Festival“.
Společnosti byla schválena dotace ve výši 3 800 tis. Kč.
Dle původní žádosti ze dne 31. 1. 2020 měl být celý projekt zrealizován v roce 2020. V důsledku
pandemie a přijatých vládních i ministerských opatření, nebylo možné projekt uskutečnit v plánovaném
rozsahu. Proto příjemce dotace požádal v květnu 2020 o prodloužení realizace projektu až do roku 2021
a změnu dramaturgického plánu. Z toho důvodu byla na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/18
konaném dne 16. 6. 2020 přeschválena dosud nepodepsaná smlouva, která byla společně
s poskytnutím individuální dotace schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/15 konaném
dne 3. 3. 2020.
Splátky byly schváleny následovně:
- První splátka ve výši 800 tis. Kč do 30ti dnů ode dne účinnosti smlouvy,
- Druhá splátka ve výši 500 tis. Kč do 31. 10. 2020 v případě, že příjemce předloží vyúčtování první
splátky nejpozději do 30. 9. 2020,
- Třetí splátka ve výši 2 500 tis. Kč nejpozději do 31. 5. 2021 v případě, že příjemce předloží vyúčtování
druhé splátky nejpozději do 30. 4. 2021.
V roce 2020 se tak uskutečnila menší část produkce zaměřená na české umělce a kapely s tím, že
v roce 2021 se uskuteční zbývající část programu s důrazem na zahraniční účinkující. Průběžná zpráva
o projektu je v příloze.
Dne 21. 5. 2021 byla na Odbor kultury Magistrátu města Brna doručena další žádost o souhlas se
změnou projektu spočívající v prodloužení realizace projektu do roku 2022 a se změnou
dramaturgického plánu. Důvodem této žádosti je opět pandemie koronaviru a omezení s ní spjatá.
V roce 2021 se ve dnech 20. 8. – 22. 8. 2021 v areálu na Střelnici uskutečnila menší část produkce
zaměřená na české umělce a kapely. Součástí festivalu byly i debaty a open air bohoslužby.
Splátky byly upraveny následovně:
- Třetí splátka ve výši 500 tis. Kč nejpozději do 30. 11. 2021 v případě, že příjemce předloží
vyúčtování druhé splátky nejpozději do 31. 10. 2021,
- Čtvrtá splátka ve výši 2 000 tis. Kč nejpozději do 31. 3. 2022 v případě, že příjemce předloží
vyúčtování třetí splátky nejpozději do 28. 2. 2022.
V roce 2022 se má festival uskutečnit v areálu „Na Střelnici“ ve dnech 18. – 21. 8. 2022 se zahraničními
účinkujícími. Cílem projektu je uspořádání hudební multižánrové přehlídky s přibližně 60 vystupujícími,
s rozšířením do dalších menšinových žánrů, tolerancí k multikulturalitě a s ohledem k historii míst
konání a urbexu.
Vzhledem k účasti zahraničních kapel a navyšování cen se zvýšily náklady na honoráře umělců a další
položky rozpočtu celkem o 300 tis. Kč. Současně obdrželi menší dotaci od Jihomoravského kraje, než
jaká byla předpokládána. Příjemci dotace proto žádají o navýšení individuální dotace o 500 tis. Kč.
Celková dotace tak bude zvýšena z 3 800 tis. Kč na 4 300 tis. Kč.
Finanční částka ve výši 500 tis. Kč bude poskytnuta z rozpočtu Odboru kultury MMB pro rok 2022
přesunem z položek v rámci schváleného rozpočtu.
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Komise kulturní RMB materiál projednala na své R8/KK/43. schůzi konané dne 30. 5. 2022.

Pro

Proti

Proti

Pro

Pro

Proti

Mgr. Lucie
Pokorná

Zdržel

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Zdržela

Ing. Eva
Svobodová

Zdržel

Bc. Marie
Paděrová

Oldřich Gardáš

Zdržel

Mgr. Miriam
Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Přítomno: 10 členů – 3 pro, 3 proti, 4 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení nebylo přijato.

-----------

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

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Strana 5 / 13

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor kultury

o

8

16 -05- 2022

9. května 2022

Vážení,
dovolujeme si Vás požádat o změny v realizaci a rozpočtu projektu „TrutnOFF BrnoON Open Air Festival“ a
navýšení Vašeho příspěvku o 500 000 Kč. Na tento záměr Zastupitelstvo města Brno schválilo v březnu 2020
dotaci na rok 2020 ve výši 3 800 000 Kč.
Z obecně známých důvodů, v důsledku pandemie koronaviru a přijatých vládních i ministerských opatření, nebylo
možné v roce 2020 projekt uskutečnit v plánovaném rozsahu. Proto jsme v květnu 2020 požádali o prodloužení
realizace projektu a další změny.
Doba pandemie 2020
TrutnOFF BrnoON Open Air Festival se poté v srpnu 2020 v areálu Na Střelnici v Brně Pisárkách uskutečnil
„době navzdory“ v omezené podobě jako jedna z mála akcí v pandemické době. Festival s více než padesáti
účinkujícími média zařadila mezi největší hudební přehlídky pandemického léta 2020.
Doba pandemie 2021
Koronavirová krize pokračovala i v následujícím roce, kdy nadále nebylo dobře možné plánovat větší akce se
známými zahraničními účinkujícími. | přesto jsme v létě 2021 uspořádali „TrutnOFF BrnoON Open Air Festival“ v
menším rozsahu a s českými i několika zahraničními interprety. Průběžné zprávy včetně mediálního pokrytí a
ohlasů návštěvníků jsme vám zasílali.
Namísto jedné přehlídky tři — pandemie, vzápětí válka
Místo původně plánovaného jednoho festivalu tak v rámci našeho projektu uskutečníme festivaly tři. První dva
ročníky se konaly v omezeném rozsahu a v podstatě jen s tuzemskými kapelami. Na ten letošní jsme již zajistili
několik známých zahraničních interpretů. S ohledem na tuto skutečnost a také na současnou změnu atmosféry ve
společnosti, navyšování cen i na těžko předvídatelnou a celosvětově známou situaci s válkou na Ukrajině a její
okupaci ruskými vojsky, jsme nuceni změnit rozpočet projektu. Festival bude muset také reagovat na

nepředpokládanou situaci v souvislosti s okupací Ukrajiny zajištěním zvýšené bezpečnosti.

V termínu 18. - 21. 8. 2022 uskutečníme festival se zahraničními účinkujícími. Cílem projektu je uspořádání
hudební multižánrové přehlídky s přibližně šedesátkou vystupujících, s rozšířením do dalších menšinových žánrů,
tolerancí k multikulturalitě a s ohledem k historii místa konání a urbexu.
Věnování „Míru a svobodě Ukrajiny“, charitativní zvýhodnění pro uprchlíky
Letošní festival bude věnován „míru a svobodě Ukrajiny". Uprchlíci, kteří nemají prostředky na návštěvy živého
umění, budou mít možnost získat vstup na festival zdarma, po vyčerpání limitu pak za poloviční vstupné.
Posláním letošního festivalu je i ukázat blízkost umění a lidové kultury ukrajinské, moravské a slovenské. Část
programu bude také tématu Ukrajiny věnován. V souvislosti s letošní dedikací bude v rámci festivalu probíhat více
debat a diskuzí na pódiu ve stanu. A to s osobnostmi z kulturního, společenského a politického života či přímými
účastníky bojů na Ukrajině.
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Zahraniční interpreti
V tuto chvíli jsme již oznámili několik zahraničních interpretů - kultovní Sisters of Mercy, známou kapelu, jež
spojila underground s popem a protkala jej temností a elektronikou, která jejich hudbě dodává současný zvuk.
Rockové Reef z Velké Británie, jejichž poslední deska se v těchto dnech v Anglii usadila na osmé příčce popularity,
nebo world ethno kapela indickopákistánských bubeníků The Dhol Foundation. Všechny uvedené kapely vystoupí
v Brně poprvé. Jinou nedávnou potvrzenou skupinou jsou v Česku velmi oblíbení The Subways z Velké Británie.
Další jsou v jednání.
Tuzemské a slovenské kapely
Na festivalu letos vystoupí také populární české kapely a zpěváci. Premiérově se zde objeví Aneta Langerová, dále
to bude Michal Prokop 8 Framus Five, Hudba Praha s Michalem Ambrožem, Mňága a Žďorp nebo český král
bluegrassu Robert Křesťan a Druhá tráva. Nebudou chybět legendy jako The Primitives Group, Jaroslav Hutka a
Flamengo nebo například brněnské skupiny Dunaj, Mucha, Budoár staré dámy, Čankišou, Ty Syčáci a současní
avantgardní Vítrholc seskupení okolo novináře a básníka Karla Škrabala. Premiérově na „Fótrovi festivalů“
vystoupí také mladé kapely Mutanti hledaj východisko, Povodí Ohře, Tygroo, Vložte kočku či Circus Problem, ale
i třeba těleso propojující folklorní tradici s alternativou - Hrubá hudba. Objeví se také legendární Banjo Band
Ivana Mládka. V rámci festivalu proběhne i speciální umělecký projekt - Ryboffka, neboli Rybova mše vánoční,
která se již po tři roky bohužel nemohla uskutečnit v brněnské pasáži u HaDivadla tradičně před Vánocemi.
Zařazováni jsou rovněž DJs, slam poetry, divadlo ale i různé duchovní a společenské aktivity.
Doprovodný program, debaty, diskuze, bohoslužby
Doprovodný program festivalu vždy reaguje na aktuální sociální, kulturní, politická nebo náboženská témata.
Multižánrovou přehlídku tak doplní série doprovodných vzdělávacích akcí, výstav, přednášek a debat. Její
kulturní záběr tradičně rozšíří i Knihovna Václava Havla se svým programem. Jak již bylo zmíněno, probíhají zde
debaty s různými osobnostmi z veřejného a společenského života a zástupců médií s návštěvníky. V roce 2021
např. k tornádu na Moravě za účasti novinářů, dobrovolníků, ale i hejtmana jihomoravského kraje, kteří byli u
toho. Letos k Ukrajině. Na Hlavním pódiu rovněž probíhají ekumenické Open Air Bohoslužby. Letos s katolickými
kněžími Ladinem Heryánem a Janem Hanákem či evangelickým pastorem Pepikem Bartoškem, husitským
biskupem Jurajem Dovalou a farářkou Sandrou Silnou.
Neziskové organizace i dětské dílny
Součástí festivalového areálu je tradičně zóna neziskových organizací, která nabízí přehled o jejich činnosti na poli
lidských práv, práv zvířat, ekologie, sociálních témat, chráněných dílen a dalších. Vzhledem k velkému množství
dětí na festivalu bude letos zřízen také dětský koutek s výtvarnými a rukodělnými dílnami.
Spolupráce a podporovatelé
Podporu festivalu vyjádřila kancelář slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a bývalá první dáma Dagmar
Havlová, podporuje jej také Jihomoravský kraj.
Festival TrutnOFF BrnoON propaguje město i region doma i v zahraničí
Festival reprezentuje lokalitu, město, region i kraj v celé ČR i zahraničí. Přesunem z Trutnova do Brna sem přinesl
nejen svoji osobitou tvář a novodobé prvky, ale zpestřil i jeho kulturní nabídku. Nové bylo i využití potenciálu
metropole a přivedení stálých návštěvníků festivalu, kteří se tradičně sjíždějí z celého území republiky, ale i
Evropy, čímž dochází ke stimulaci místní ekonomiky. Nejvzdálenější účastníci loňského ročníku byli z Floridy.

Děkujeme za Váš čas,
Eva Navrátilová, Martin Věchet
Geronimo, s.r.o., Krakonošovo náměstí 130, Trutnov
/ Orlí 22, Brno

Strana 7 / 13

Geronimo, s.1.0.

Krakonošovo náměstí 130, Trutnov, IČ: 26003716
TrutnOFF BrnoON Open Air Festival
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Prodloužení doby trvání projektu, místo jednoho festivalu jsme v rámci tohoto projektu uspořádali tři festivaly, zvyšování cen v důsledku pandemie
covidu 19 i války na Ukrajině. Více v přiložené Žádosti o změnu rozpočtu.

V Trutnově

dne 9. května 2022

Jméno, příjmení, podpis a razítko příjemce dotace (resp. osoby oprávněné jednat jménem příjemce, je-li jím právnická osoba)
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje -přesun
ORJ

§

pol.

7300
7300

3319
3312

5901
5213

ÚZ

ORG
7730
7730

Věcná náplň
Nespecifikované rezervy
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 18.5.2022
2 600
20 665

Úprava
rozpočtu + -500
500

Rozpočet
po změně
2 100
21 165
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73 20 09 1705/2
Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020 - 2022
ze dne 29. 6. 2020, č. smlouvy 73 20 09 1705
(dále jen „dodatek“)
I. Smluvní strany
Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem dodatku smlouvy byla Zastupitelstvem města Brna na zasedání
č. Z8/… konaném dne ... 2022 pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí
Odboru kultury Magistrátu města Brna (dále ve smlouvě jen „OK MMB“)
Kontakt: OK MMB, tel.: 542 172 075, email: ok@brno.cz
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)

Příjemce:

GERONIMO s.r.o.
Sídlo: Trutnov 1, Krakonošovo náměstí 130, PSČ 54101
IČO: 260 03 716
Registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 19483
Zastoupený: Evou Navrátilovou, jednatelkou
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2200597808/2010
(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tento
dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
města Brna uzavřené dne 29. 6. 2020, č. smlouvy 73 20 09 1705
(dále jen „dodatek“).
Z důvodu navýšení poskytnuté dotace se smluvní strany dohodly na následující změně
smlouvy:
II.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
1. Čl. III. odst. 1 smlouvy: Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové
výši 4 300 000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) na úhradu
uznatelných neinvestičních nákladů příjemce přímo souvisejících s realizací projektu
uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy v roce 2020 - 2022, a to na:
a) honoráře umělců
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b) technická produkce (nájem areálu, technické zabezpečení scén i areálu, stany,
zastřešení)
c) organizační zabezpečení (ochranka, stage manageři, zdravotníci, produkce
programu)
d) ubytování, doprava
e) mzdové náklady + DPP
f) propagace
2. Čl. III. odst. 2 smlouvy: Dotace bude poskytnuta v pěti splátkách a v termínech:
a) první splátka ve výši 800 000 Kč do třiceti dnů ode dne účinnosti této smlouvy,
b) druhá splátka ve výši 500 000 Kč nejpozději do 31. 10. 2020 v případě, že příjemce
předloží vyúčtování první splátky nejpozději do 30. 9. 2020,
c) třetí splátka ve výši 500 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2021 v případě, že příjemce předloží
vyúčtování druhé splátky nejpozději do 31. 10. 2021,
d) čtvrtá splátka ve výši 2 000 000 Kč nejpozději do 31. 3. 2022 v případě, že příjemce
předloží vyúčtování třetí splátky nejpozději do 28. 2. 2022,
e) pátá splátka ve výši 500 000 Kč nejpozději do 31. 8. 2022 v případě, že příjemce předloží
vyúčtování čtvrté splátky nejpozději do 31. 7. 2022.
Dále text čl. III. odst. 2 smlouvy pokračuje beze změny.
8. Čl. IV. odst. 4 smlouvy: Nejpozději do 15. 1. 2023 je příjemce rovněž povinen:
a) vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace na účet:
A) č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části (v případě druhé splátky)
dojde v roce 2021, var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo
nahoře
B) 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 2021 (v případě třetí splátky do konce roku 2021),
C) č. 111 350 222/0800, var. symbol: 64022229, pokud vrácení dotace či její části se
uskuteční v termínu od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 (v případě třetí splátky),
D) č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022,
var. symbol: číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře (v případě
třetí splátky)
E) 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 (v případě čtvrté a páté splátky do konce roku 2022),
F) č. 111 350 222/0800, var. symbol: 64022229, pokud vrácení dotace či její části se
uskuteční v termínu od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 (v případě čtvrté a páté splátky),
G) 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 (v případě
čtvrté a páté splátky)
b) vrátit na účet poskytovatele, uvedený v tomto odstavci písm. a) bod A) var. symbol:
číslo této smlouvy uvedené na 1. stránce vpravo nahoře, poměrnou část při celkovém
vyúčtování dotace převyšující 80 % celkových uznatelných nákladů projektu
v souladu s čl. III. odst. 5 této smlouvy,
c) předložit poskytovateli závěrečnou zprávu – zhodnocení projektu obsahující popis
projektu, vyhodnocení splnění účelu a přínos pro statutární město Brno. Součástí
závěrečné zprávy bude související fotodokumentace, ze které bude zřejmá náležitá
prezentace statutárního města Brna jako poskytovatele dotace.
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III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění dodatku 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 dodatek zasílá
k uveřejnění poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu.
Poskytovatel obdrží tři vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.
Doložka:
Tento dodatek č.2 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/… konaném dne
... 2022.
V Brně dne

V

…………………………..
za poskytovatele
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí OK MMB

……………………………………
za příjemce
Eva Navrátilová, jednatelka
GERONIMO s.r.o.

dne
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