Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Návrh OPM v souvislosti s usnesením RMP č. 1407 ze dne 27. října 2011 ve věci žádosti
producenta BENY TV Mgr. Jiřího Benátčana o koprodukční příspěvek na natočení
třináctidílného projektu s názvem „Domov ve středu Evropy“ a poskytnutí spolufinancování
projektu ve výši 200 000,- Kč + DPH (240 000,- Kč vč. DPH).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Producent Mgr. Jiří Benátčan požádal v červenci t.r. dopisem primátora města Plzně Mgr.
Martina Baxu o partnerství města na TV projektu „Domov ve středu Evropy“. Účast města
Plzně na tomto pořadu byla doporučena ředitelem Odboru azylové a migrační politiky MV
ČR PhDr. Tomášem Haišmanem. Hlavním cílem projektu, který vzniká ve spolupráci právě s
Ministerstvem vnitra ČR, je představit a ukázat na konkrétních příkladech (příbězích)
úspěšnou práci veřejné správy při integraci cizinců ze třetích zemí v ČR. Město Plzeň je
vnímáno v otázce integrace jako vlajková loď, a to díky úspěšnému unikátnímu projektu
Integrace cizinců na úrovni samosprávy, který realizoval právě Odbor sociálních služeb
MMP. V kontextu doložených výstupů a intenzity zapojení města vnímá PhDr. Haišman
Plzeň jako město hodné následování v otázce řešení integrace.
Realizací projektu dojde nejen k dalšímu naplnění integračních snah, ale současně i
k významné propagaci a zviditelnění města Plzně, nositele titulu Evropské hlavní město
kultury pro rok 2015, a jeho samosprávy - jako klíčového hráče v této oblasti.
Celý třináctidílný projekt vzniká zcela mimo rozpočet České televize, která jej bude vysílat
a tedy celkovou finanční náročnost projektu ponesou koprodukční partneři. Ze 75ti % náklady
na projekt ponese MV ČR a zbytek, cca 600.000,- Kč + DPH by měl být uhrazen za pomoci
příspěvků tří dalších koprodukčních partnerů, kteří budou v projektu prezentováni. Jde o
města s největšími zkušenostmi z oblasti integrace cizinců: Plzeň, Prahu a Pardubice.
Na poradě vedení 15. srpna 2011 bylo rozhodnuto, že požadované finanční krytí bude
„nalezeno“ v rozpočtech OSS a OPM MMP - z rozpočtu Komise pro integraci menšin a
cizinců RMP ve výši 115 000,- Kč a z rozpočtu Odboru prezentace a marketingu MMP ve
výši 125 000,- Kč.
Město Plzeň se bude aktivně podílet na scénáři předmětného projektu, předpokládá se, že
městu Plzni budou věnovány 3 – 4 díly 13tidílného seriálu.
Odbor sociálních služeb MMP doporučil uzavřít smlouvu až po předložení rozhodnutí o získání
finančních prostředků z MV ČR (EIF) na krytí 75 % nákladů projektu, které mělo proběhnout
ze strany Mgr. Jiřího Benátčana do 15. prosince 2011. RMP schválila v tomto smyslu usnesení
č. 1407 ze dne 27. 10. 2011. Mgr. Benátčan však předložil smlouvu s MV ČR o financování
projektu až 20. prosince 2011 a usnesení RMP č. 1407 mezitím pozbylo platnosti. Odbor
prezentace a marketingu MMP proto navrhuje znovu schválit uzavření smlouvy s Mgr.
Benátčanem a zároveň bude nárokovat převod částky 240 000,- Kč do rozpočtu OPM MMP
z přebytku hospodaření města Plzně za rok 2011, vzhledem k tomu, že finanční prostředky
schválené na tento projekt usnesením RMP č. 1407 nebyly v roce 2011 vyčerpány.

3. Předpokládaný cílový stav:

Spolufinancování projektu „Domov ve středu Evropy“ ve výši 240 000,- Kč (včetně DPH) na
základě smlouvy s producentem Mgr. Jiřím Benátčanem, IČ 12380482, sídlem Čimelice 301,
Čimelice, okres Písek.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Spolufinancování projektu bude hrazeno z rozpočtu Odboru prezentace a marketingu MMP
pro rok 2012 . Následně bude OPM nárokovat částku 240.000,- Kč z přebytku hospodaření
města Plzně za rok 2011.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení KIMC RMP č. 7 ze dne 14. 9. 2011 .
Usnesení RMP č. 1407 ze dne 27. 10. 2011 ve věci žádosti producenta BENY TV Mgr. Jiřího
Benátčana o koprodukční příspěvek na natočení třináctidílného projektu s názvem „Domov ve
středu Evropy“.
Usnesení RMP č. 179 ze dne 26. 1. 2012 ve věci uzavření smlouvy o spolufinancování
natočení třináctidílného projektu „Domov ve středu Evropy“ s Mgr. Jiřím Benátčanem
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost Mgr. Jiřího Benátčana

