Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

13. Kulturní akce k připomenutí 100. výročí narození Gustava
Broma - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Kulturní akce k připomenutí 100. výročí narození skladatele a hudebníka Gustava Broma - návrh
rozpočtového opatření

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci,
ve výši 473 tis. Kč na zajištění kulturních akcí spojených s připomenutím 100. výročí
narození skladatele a hudebníka Gustava Broma v roce 2021, s termínem vyúčtování
k 15. 1. 2022;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ........ těchto usnesení.

Stanoviska
Materiál byl předložen k projednání Radě města Brna na schůzi č. R8/119 konanou dne 2. 12.
2020.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 25. zasedání konané dne 2. 12.
2020
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
26.11.2020 v 14:52
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
26.11.2020 v 14:56
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Důvodová zpráva
Dne 4. 11. 2020 se obrátil na primátorku města Brna Mgr. Vladimír Koudelka s podnětem připomenout
v roce 2021 významnou osobnost českého jazzu – skladatele a hudebníka Gustava Broma, a to
u příležitosti 100. výročí narození umělce. Žadatel má představu, že by akci k připomenutí narození
Gustava Broma pořádalo a produkovalo město Brno s jeho pomocí. Součástí žádosti byl i nástin
programu, který Mgr. Koudelka zpracoval a nazval GUSTAV BROM 100.
Jeho obsahem je zejména:
- setkání u lavičky Jaromíra Hniličky na palouku U buku mezi Soběšicemi a Útěchovem;
- výstava věnovaná Gustavu Bromovi v Křížové chodbě Nové radnice v Brně;
- vydání publikace Gustav Brom 100 a 100 osobností…;
- koncert Nebe plné hvězd 2021;
- písničky Gustava Broma – na nádvoří Nové radnice v Brně apod.
Vzhledem k tomu, že si iniciátor akce Mgr. Vladimír Koudelka nepodal v řádném termínu žádost
o dotaci na realizaci projektu a město Brno není pořadatelem kulturních podniků, ale má k jejich
zajišťování zřízeny příspěvkové organizace, oslovil Odbor kultury MMB ve věci organizace
a dramaturgie ředitelku Filharmonie Brno, p. o., PhDr. Marii Kučerovou, ředitelku TIC BRNO, p. o.,
Mgr. et Mgr. Janu Tichou Janulíkovou a na základě doporučení dodatečně i odborníka v oboru jazzu
doc. MgA. Viléma Spílku.
- Filharmonie Brno, příspěvková organizace, oslavy výročí Gustava Broma podporuje, ale je žánrově
orientována jiným směrem. Ředitelka přislíbila možnost věnovat Gustavu Bromovi koncert „Jazz and
World Music“ s Filharmonií Brno a Nostalgia Quartet (Hnilička, Kummer, Slavík).
- Doc. MgA. Vilém Spílka (Jazz Fest Brno) plánuje v květnu 2021 uspořádat v rámci festivalu koncert
věnovaný Gustavu Bromovi v Sono Centru Brno, na němž bude předávána Cena Gustava Broma. Při
zahájení uvedené akce by rád počítal s úvodním slovem primátorky města Brna. Rovněž přislíbil
hudební účast u lavičky Jaromíra Hniličky.
TIC BRNO, příspěvková organizace, navrhuje uskutečnit projekt pod svou garancí a dramaturgií se
zapojením partnerů. Koncept obsahu navrhuje postavit tak, aby představil šíři osobnosti Gustava
Broma zajímavým a moderním způsobem (vedle hudebních eventů dále multimediální prezentace
osobnosti Gustava Broma v prostorách Křížové chodby Nové radnice v Brně, vydání publikace, dále
např. zpracování tematické stezky po místech spjatých s Gustavem Bromem apod.)
Plánovaní partneři: Filharmonie Brno, Jazz Fest Brno, Česká televize, Český rozhlas apod. Při realizaci
programu se předpokládá využití nabídky iniciátora akce Mgr. Vladimíra Koudelky k dílčí spolupráci.
Předpokládaný rozpočet: cca 500 tis. Kč.
V rozpočtu Odboru kultury MMB se nachází 473 tis. Kč z nedočerpaných finančních prostředků na
dotace, které je navrženo na financování akce k připomenutí významné hudební legendy – Gustava
Broma, využít. Finanční prostředky ve výši 473 tis. Kč by byly na základě rozpočtového opatření
převedeny TIC BRNO, příspěvkové organizaci, jako účelový neinvestiční příspěvek s termínem čerpání
v roce 2021.
Porada vedení projednala materiál dne 23. 11. 2020.
Materiál byl předložen k projednání Radě města Brna na schůzi č. R8/119 konanou dne 2. 12. 2020.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 25. zasedání konané dne 2. 12. 2020.
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