Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

18. Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu
Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021
Anotace
Návrh na změnu účelu využití investičního transferu Divadlu Radost, příspěvkové organizaci v roce 2021
z "Pojezdy hlediště na Malé scéně" na Klimatizace Muzea Loutek a ateliéru".

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelu využití investičního transferu v celkové výši 350 tis. Kč pro Divadlo
Radost, příspěvkovou organizaci z „Pojezdy hlediště na Malé scéně“ na „Klimatizace
Muzea Loutek a ateliéru“ v roce 2021.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/141. schůzi konané dne 7.4.2021 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 29. zasedání konaném dne
14.4.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
8.4.2021 v 11:34
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
8.4.2021 v 11:08

Sestava vytvořena 8.4.2021 v 11:34
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Důvodová zpráva
Divadlo Radost, příspěvková organizace (dále jen DR) požádala dopisem doručeným na Odbor
kultury MMB dne 23.03.2021 o změnu účelu využití schváleného investičního transferu.
Na Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 8. prosince 2020 byl DR schválen investiční
transfer ve výši 350 tis. Kč na „Pojezdy hlediště na Malé scéně“. Organizace v roce 2021 dosud
investici nezačala čerpat, poněvadž se DR podařilo částečně vyřešit problém s havarijním
stavem pojezdů hlediště. Malá scéna bude prostorem, v němž bude hlediště usazeno na výškově
nastavitelných podestách (praktikáblech) tak, aby se mohlo měnit usazení diváků podle
scénogafického řešení jednotlivých inscenací. Hlediště bude možné umístit na libovolnou
stranu prostoru nebo vytvořit centrální vyvýšenou plochu scény, případně mít prostor zcela
otevřený s diváky i herním prostorem na stejné výšce podlahy.
Jako prioritní se totiž ukázalo vybudování klimatizace v prostorách Muzea Loutek a ateliéru,
aby zde mohly být realizovány inscenace pro nejmenší diváky a plánovaná lektorská divadelní
činnost. Pořízením klimatizace dojde k výraznému zlepšení teplotních podmínek a tím
i k většímu komfortu všech návštěvníků.
DR tedy žádá o změnu účelu z „Pojezdy hlediště na Malé scéně“ na „Klimatizace Muzea Loutek
a ateliéru“.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Kulturní komisi RMB.
Součástí materiálu je Žádost Divadla Radost, příspěvkové organizace.
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Rada města Brna projednala materiál na R8/141. schůzi konané dne 7.4.2021 a doporučila ke
schválení.
Schváleno jednomyslně 9 členy.
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Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 29. zasedání konaném dne
14.4.2021.
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Mgr.Kateřina Vorlíčková
Odbor kultury MMB
Statutární město Brno
Dominikánské nám.3
601 67 Brno

Č.j.:DR

44/2021

Vyřizuje: M.Červeňáková

V Brně dne 23.3.2021

Žádost: Změna využití investičního transferu

V souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2021 (schválen na Z8/22 zasedání Zastupitelstva města Brna dne
8.prosince 2020) žádáme o změnu účelu využití investičního transferu.
Transfer bude využit pro adaptací prostoru Muzea loutek tak, aby v něm mohly být realizovány inscenace
věnované nejmenším divákům a umožněna plánovaná lektorská divadelní činnost. Stávající vybavení Muzea
neumožňuje celoroční provoz.
Záměrem je vybudování klimatizace v prostorách Muzea Loutek a ateliéru, které preferujeme před původně
zamýšlenou investicí do rekonstrukce pojezdů hlediště na Malé scéně, pro něž byl investiční transfer původně
určen. Řešení problému s pojezdy Malé scény se nám podařilo vyřešit postupnou adaptací Malé scény na
prostorově variabilní studiový divadelní prostor.

Žádáme tímto o změnu využití investičního transferu ve výši 350 tis.Kč.
ená paní vedoucí, vážíme si Vaší podpory, kterou našemu divadlu poskytujete a věříme v kladné vyřízení
í žádosti.

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.
ředitel Divadla Radost, příspěvková organizace

IČO: 00489123
DIČ: CZ00489123
Organizace je zapsána v OR u KS Brno v odd. Pr., vložka č. 32.
ID DS: kedkmg9

bankovní spojení: KB Brno
č.ú. 57336621/0100
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