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

34. Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, žádost o
změnu projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s.
Anotace
Návrh prodloužení čerpání dotace, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Brna, kterým se prodlužuje termín čerpání z „do 30. 5. 2021“ na „do 31. 12. 2021“, žádost o změnu
projektu – Komorní dechová harmonie Brno, z. s.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

a) prodloužení čerpání dotace ve výši 56 tis. Kč poskytnuté spolku Komorní dechová
harmonie Brno, z. s., IČO: 26535220, se sídlem: Stojanova 370/6, Veveří, 602 00
Brno na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020 č.
7320090546 ze dne 27. 2. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020 ze dne 20. 11. 2020, z „do 30. 5. 2021“ na
„do 31. 12. 2021“;
b) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2020
č. 7320090546 ze dne 27. 2. 2020 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a
spolkem Komorní dechová harmonie Brno, z. s., IČO: 26535220, sídlo: Stojanova
370/6, Veveří, 602 00 Brno, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu;

2. souhlasí

se změnou dramaturgického plánu projektu spočívající v uvedení jiných koncertů
místo koncertů původně plánovaných.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/141. schůzi konané dne 7. 4. 2021 a doporučila ke
schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
12.4.2021 v 11:58
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Sestava vytvořena 13.4.2021 v 11:27
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
8.4.2021 v 13:49

Sestava vytvořena 13.4.2021 v 11:27
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Důvodová zpráva
Na Odbor kultury Magistrátu města Brna byla dne 18. 3. 2021 doručena žádost spolku Komorní dechová
harmonie Brno, z. s., o prodloužení realizace projektu „Hudba pro Brno XVI – koncerty klasické hudby“
do konce roku 2021.
Spolku byla na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/14 konaném dne 11. 2. 2020 schválena dle
Dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti hudby dotace ve výši 56 tis. Kč na úhradu nákladů
spojených s realizací projektu „Hudba pro Brno XVI – koncerty klasické hudby“. Smlouva o poskytnutí
dotace byla uzavřena dne 27. 2. 2020.
Dne 20. 11. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna
v roce 2020 (schválený na ZMB č. Z8/21 dne 10. 11. 2020), jehož předmětem bylo prodloužení realizace
projektu a čerpání dotace do 30. 5. 2021.
Spolek žádostí ze dne 19. 3. 2021 zaevidovanou pod č. j. MMB/0131730/2021 žádá znovu
o prodloužení realizace a čerpání dotace na daný projekt do 31. 12. 2021. V návaznosti na posunutí
termínů se stanoví i pozdější termín pro vyúčtování dotace do 31. 1. 2022. Důvodem žádosti je
pandemie viru COVID-19, kvůli které není možné splnit stanovené termíny a naplnit dramaturgický plán.
Koncert plánovaný na 17. 5. 2020 byl přesunut na 28. 6. 2020. Došlo i ke změně programu koncertu,
a to vzhledem k nouzovému stavu, který nedovoloval secvičení skladeb. Druhý koncert se měl
uskutečnit 13. 12. 2020. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci koncert nemohl být nacvičen a
ani uskutečněn. Tento stav nadále trvá. Současně Komorní dechová harmonie Brno nebude moci
v prostorách Hvězdárny a Planetária Brno zkoušet a vystoupit dříve než v červnu 2021, jelikož tyto
prostory jsou uzavřeny. Proto namísto plánovaného programu – Fučík, Dvořák, Kněžek, Novák, Borovka
– uvede soubor do konce roku 2021 koncert s názvem Mozart a Fučík, jak je asi neznáte,
a to v obsazení tří osob.
Komise kulturní RMB materiál projednala na svém R8/KK/28. zasedání konaném dne 30. 3. 2021.
Komise doporučila ke schválení.

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Pro

Roman Freimuth

Nepřít.

Petr Šafařík

Pro

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Pro

Ing. Eva
Svobodová

Pro

Bc. Marie
Paděrová

Pro

Oldřich Gardáš

Pro

Mgr. Miriam
Kolářová

Pro

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

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

Pro

Pro

Rada města Brna projednala materiál na R8/141. schůzi konané dne 7. 4. 2021.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 9 členy.

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

---

pro
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MAGISTRÁT MĚSTA BR!
lo:

Odbor katfury

jiš

18-03- 202

Žádost o souhlas se změnami v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace/9/
z rozpočtu města Brna v roce 2020 ze dne 27. 2. 2020, 73 20 09 05

jí

10L:

Předmětem projektu Komorní dechové harmonie Brno, z. s. (dále KDHB) Hudba pro Brno XVI je uskutečnění
koncertů klasické hudby v prostorách Hvězdárny a planetária Brno (HaPB) a rovněž nákup notových
stojanů. 30. 6. 2020 se ve foyer HaPB uskutečnil první koncert s názvem Komořina ve foyer pod taktovkou
Roberta Polloczka, jako hosta. Jediným nákladem byl pronájem prostor HaPB v délce 3 hodin, ve výši 18 150 Kč
dvou

(3 x 5000,- + 21% DPH). Vstupné se nevybíralo, pozvánky na akci, občerstvenía propagaci na sebe vzal spolupořadatel - HaPB. Vklad KDHB odhadujeme na 25 tisíc Kč — účinkující koncertovali zdarma. Notové pulty byly za-

koupeny za Kč 5640,- (plán 6 tisíc Kč) a jsou v drobném dlouhodobém hmotném majetku KDHB.
Už koncem září 2020 bylo zjevné, že v důsledku vládních opatření proti coronavidové pandemii se druhý
z koncertů, plánovaný na 13. 12. 2020, v termínu nejspíš neuskuteční. Z toho důvodu KDHB 29. 9. 2020 požádalo Statutární město Brno prostřednictvím Odboru kultury MmB o úpravu vzájemných práv a povinností
smluvních stran při poskytnutí podpory formou dotace ve výši 56 tisíc korun spojených realizací projektu
v letech 2020-2021, s tím, že dotaci bude možné použít v období od 1. 1. 2020 do 30. 5. 2021, s vyúčtováním

do 30. 6. 2021. Zastupitelstvo

města

Brna

projednalo naši žádost na svém Z8/21. Zasedání,

konaném

10.11.2020 a předmětnou žádost schválilo formou Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Brna v roce 2020 č. 73 20 09 0546/1. Dodatek byl podepsán poskytovatelem a příjemcem 20. 11. 2020
s tím, že příjemce si může požádat o zdůvodněnou změnu projektu nejpozději do 31. 3. 2021.
Bohužel, nepříznivý vývoj pandemické situace v městě Brně nás nutí zmíněného

ustanovení č. 6. Dodatku

využít, a požádat Zastupitelstvo města Brna o schválení dalších úprav projektu:
1)

O změnu programu a termínu druhého koncertu projektu,

2)

O prodloužení období realizace projektu a čerpání dotace do 31. 12. 2021, s vyúčtováním do 31. 1. 2022.

Zdůvodnění:
Ad 1) Vtéto chvíli
je jisté, že se druhý z koncertů projektu do 30. 5. 2021 neuskuteční, a to hned z několika důvodů. Především, podle Mgr. Jiřího Duška, PhD., ředitele HaPB, se tato instituce pro veřejnost neotevře dříve než
v červnu 2021. Do tohoto data také nebude možné využívat prostory hvězdárny pro zkoušky ansámblu

KDHB.

Nicméně s uspořádáním koncertu se počítá, s tím že by se realizoval hned, jakmile to bude povoleno a najde se
vhodný termín (září, říjen). Z organizačních a epidemiologických důvodů ovšem nebude možné plánovaný koncert, vyžadující nejméně šest zkoušek v plném obsazení, uskutečnit.
Přicházíme

proto

s alternativou

uspořádání

dramaturgicky

hodnotného

koncertu

Tria

Komorní

dechové

harmonie Brno ve složení Zdeněk Mikulášek, Jaroslav Strmiska a Aleš Novotný, s názvem Mozart a Fučík, jak
je asi neznáte, kde by zazněl výběr z Divertiment Wolfganga Amadea Mozarta a zejména pět originálních trií
pro dva klarinety a fagot z pera Julia Fučíka, posledního žáka Antonína Dvořáka. Tyto invenční skladby, dosud
nevydané a všeobecně považované za ztracené, jsme před časem objevili v rukopisné podobě ve sbírkách
Moravského zemského muzea, přepsali je a zrevidovali. Na koncertu zazní ve své novodobé premiéře. Důležitou součástí koncertu bude i průvodní slovo Zdeňka Mikuláška, v němž se posluchači seznámí s podrobnostmi vzniku Mozartových Divertiment i Fučíkových trií a jejich revidované podoby.
Na přípravě koncertu bychom mohli začít pracovat okamžitě, problémy se zkouškami odpadnou, protože trio
se může scházet u mne doma. Všichni členové tria jsou nebo brzy budou očkováni proti Covidu-19 oběma
dávkami vakcíny. Za pronájem prostor hvězdárny bychom podle dohody s HaPB zaplatili Kč 12 100,-, zbývající
částka z 56 tisíc korun dotace, tedy 20 110,-, by připadla

na honoráře nebo

DPP. Vzhledem

k technickým

nárokům programu a časové náročnosti přípravy notového materiálu, jde o částku spíše symbolickou.
Ad 2) Předpokládáme, že výše uvedený koncert dokážeme uskutečnit do 31. 12. 2021. Pokud by se to
z vnějších důvodů do tohoto termínu přece jen nepodařilo, pořídíme ve spolupráci s HaPB streamovou verzi
koncertu, která bude zveřejněna na stránkách Hvězdárnya planetária Brno s úvedením sponzora — Statutár-

ního města Brno.

V Brně, 17. 3. 2021

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
předseda Komorní dechové harmonie Brno, z. s.

Komorní dechová harmonie Brno, z.s,
Stojanova 370/6 Veveři, 602 00, Brno

IČO: 265 35 220
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v roce 2020
ze dne 12. 3. 2020, č. smlouvy 73 20 09 0546
I.

73 20 09 0546/2
43/H

Smluvní strany

Poskytovatel:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Brna (dále jen „OK MMB“), na základě pověření
primátorky města Brna
Kontakt: Odbor kultury Magistrátu města Brna (dále jen OK MMB)
tel.: 542 172 075
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)

Příjemce:

Komorní dechová harmonie Brno, z. s.
Sídlo: Stojanova 370/6, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 265 35 220
Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 8648
Zastoupený: prof. RNDr. Zdeňkem Mikuláškem, CSc., předsedou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 173532259/0300
(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 27. 2. 2020, č. smlouvy 73 20 09 0546
dále jen „dodatek“).
V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními v důsledku epidemie COVID-19 a vzhledem k současné
celosvětové pandemii se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

II.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
2. Čl. III. odst. 5 smlouvy: Dotaci lze použít pouze v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 na úhradu uznatelných
nákladů příjemce spojených s realizací projektu, které splňují níže uvedené podmínky:
a) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období čerpání dotace, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
b) byly vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, ostatními podmínkami této
smlouvy a podmínkami Zásad a Pravidel,
c) vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3. Čl. IV. odst. 3 věta první smlouvy:
Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2022 splnit následující: …
Dále text pokračuje beze změny.
4. Čl. IV. odst. 6 smlouvy: Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu
nepředložení vyúčtování čerpání dotace nebo v případě nedodržení limitu uvedeného v čl. III. odst. 3 smlouvy tuto
vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy OK MMB na účet:
a) č. 111 158 222/0800, var. symbol: číslo smlouvy o poskytnutí dotace uvedené na 1. stránce vpravo nahoře,
v případě, že vrácení dotace či její části se uskuteční do konce roku 2021,
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b) č. 111 350 222/0800, pokud vrácení dotace či její části se uskuteční v termínu od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022,
var. symbol: 64022229, v předmětu se uvede číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
c) č. 111 158 222/0800, pokud k vrácení dotace či její části dojde po 28. 2. 2022, var. symbol: číslo smlouvy
o poskytnutí dotace uvedené na 1. stránce vpravo nahoře.
5. Čl. V. odst. 9 smlouvy: Příjemce se zavazuje dokončit realizaci projektu v termínu nejpozději do 31. 12. 2021.
6. Čl. V. odst. 10 smlouvy: Příjemce se zavazuje v případě změny projektu či jeho názvu oproti údajům uvedeným
v žádosti o dotaci včetně jejích příloh vyžádat si u poskytovatele písemný souhlas s takovou změnou. Změna může
být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny projektu či jeho názvu je oprávněn posoudit a určit OK MMB.
O souhlas se změnou projektu si může příjemce požádat nejpozději do 1. 11. 2021.
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 třech stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Poskytovatel obdrží dvě
vyhotovení, příjemce jedno vyhotovení.

Doložka:
Tento dodatek č. 2 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/… konaném dne …….. 2021.
V Brně dne

V Brně dne

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

……………………………………
za příjemce
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., předseda
Komorní dechová harmonie Brno, z. s.
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