Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

11. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů Odboru
kultury roku 2021 – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Odbor kultury MMB navrhuje vytvoření rezervy ve výši 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky na vytvoření
rezervy navrhuje převést z nedočerpaných prostředků Odboru kultury roku 2021, z nevyplacených
splátek individuálních dotací ve výši 2 000 tis. Kč a z rozpočtu Odboru kultury MMB ve výši 2 000 tis.
Kč. Navrhovaná rezerva bude použita na úhrady splátky vyplacené na základě Smlouvy o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Brna pro příjemce GERONIMO s.r.o., na realizaci projektu
„TrutnOFF BrnoON Open Air Festival“, na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města
Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera, zůstatek rezervy
bude použitý na přípravu přihlášky do 1. kola soutěže EHMK 2028 na úhradu připravované smlouvy o
externím poradenství se zahraničními experty s plněním částečně v roce 2021 a částečně v roce
následujícím.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 4 000 tis. Kč;
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu,
z důvodu vytvoření rezervy pro Odbor kultury MMB na pokrytí zvýšených
běžných výdajů spojených s činností Odboru kultury MMB v roce 2022

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/174. schůzi konané dne 4. 10. 2021 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6.10.2021.
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Důvodová zpráva
Odbor kultury MMB navrhuje vytvoření rezervy ve výši 4 000 tis. Kč.
Finanční prostředky na vytvoření rezervy ve výši 4 000 tis. Kč navrhujeme převést
z nedočerpaných prostředků Odboru kultury roku 2021:
1. z nevyplacených splátek individuálních dotací ve výši 2 000 tis. Kč;
2. z rozpočtu Odboru kultury MMB ve výši 2 000 tis. Kč.
1. Z nevyplacených splátek individuálních dotací
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna Z8/18 konaném dne 16.6.2020 byla schválena
Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2020 – 2021 (dále
jen Smlouva) pro příjemce GERONIMO s.r.o., IČO 260 03 716, sídlo Trutnov 1, Krakonošovo
náměstí 130, PSČ 541 01. Smlouva byla uzavřena dne 29. 6. 2020 na realizaci projektu
„TrutnOFF BrnoON Open Air Festival“. Společnosti byla schválena dotace ve výši 3 800 tis.
Kč. V důsledku pandemie a přijatých vládních i ministerských opatření byla smlouva uzavřena
jako dvouletá, s tím, že v roce 2020 se uskuteční menší část produkce zaměřená na české
umělce a kapely (v roce 2020 byla vyplacena finanční částka ve výši 1 300 tis. Kč) a v roce
2021 se uskuteční zbývající část produkce s důrazem na zahraniční umělce (v roce 2021 dosud
nebyla vyplacena žádná finanční částka). Vzhledem k pokračující pandemii i v roce 2021 se
opět uskutečnila pouze část produkce zaměřená na české umělce a kapely. 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.
Žádost o prodloužení do roku 2022 vzalo Zastupitelstvo města Brna č. Z8/28 konané dne
22. 6. 2021 na vědomí a současně uložilo Radě města Brna předložit do konce října průběžnou
zprávu o realizaci projektu včetně určení místa konání v roce 2022. O prodloužení dotace
do dalšího roku bude rozhodovat říjnové zastupitelstvo.
V návaznosti na to navrhuje Odbor kultury MMB rozdělit zbývající nevyplacenou část dotace
ve výši 2 500 tis. Kč na 2 splátky 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
2. Z rozpočtu Odboru kultury MMB
Finanční prostředky na vytvoření rezervy ve výši 2 000 tis. Kč navrhujeme převést
z nedočerpaných prostředků Odboru kultury roku 2021, neboť některé činnosti a aktivity budou
smluvně čerpány částečně v roce 2021 a částečně v roce 2022, případně byly z důvodu
covidové pandemie přesunuty do následujícího roku, zejména činnosti související s realizací
festivalů a mimořádných akcí v roce 2022
Rozdělení navrhované rezervy ve výši 4 000 tis. Kč bude předloženo do orgánů města v roce
2022. Navrhovaná rezerva bude použita na úhrady:
A. čtvrté splátky ve výši 2 000 tis. Kč vyplacené na základě Smlouvy o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Brna pro příjemce GERONIMO s.r.o., na realizaci
projektu „TrutnOFF BrnoON Open Air Festival“;
B. ve výši 636 tis. Kč na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města
Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera
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v roce 2022 (pro rok 2021 bylo projednáno a schváleno na R8/173. konané dne
29.9.2021, bude projednáno na ZMB Z8/32. konaném dne 12.10.2021);
C. zůstatek rezervy bude použitý na přípravu přihlášky do 1. kola soutěže EHMK 2028.
V letošním roce bude uzavřena smlouva o externím poradenství se zahraničními experty
s plněním částečně v roce 2021 cca 400 tis. Kč a v roce 2022 s doplatkem cca
1 364 tis. Kč.
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Mgr. Lucie
Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Nepřít.

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Ing. Eva
Svobodová

Bc. Marie
Paděrová

Oldřich Gardáš

Nepřít.

Mgr. Miriam
Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Materiál byl předložen k projednání na R8/KK/34.zasedání Komise kulturní RMB konané dne
21.9.2021.
Hlasování: přítomno 9 členů – 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.
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JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Materiál byl projednán na R8/174. schůzi Rady města Brna konané dne 4. 10. 2021.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6. 10. 2021.
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč

Běžné výdaje - snížení
ORJ
§
pol.
ÚZ
7300
7300

3319
3319

5166
5169

7300

3312

5213

Financování - snížení
ORJ
§
pol.

1700

8115

ORG
7730
6425
6485
7730

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
ve j.n. Strategie kultury kreativních odvětví
ve j.n. Evropské hlavní město kultury
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

Věcná náplň
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města (OK MMB na pokrytí zvýšených
běžných výdajů spojených s činností odboru)

Upr. rozpočet Úprava
30.9.2021 rozpočtu + 1 141
-600
3 679
-1 400
1 392
-400
2 000
-1 000
17 258
-2 000

Rozpočet
po změně
541
2 279
992
1 000
15 258

Upr. rozpočet Úprava
20.9.2021 rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

0

-4 000

-4 000
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