DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu realizace festivalu Smetanovské dny v rámci
tříletého grantu na léta 2013-2015.

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
Tříletý grant na podporu realizace festivalu Smetanovské dny na léta 2013-2015 vyhlásilo
statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně v souladu
s usnesením RMP č. 777 ze dne 31. 5. 2012, s cíli Programu rozvoje kultury ve městě Plzni
na léta 2009-2019 a koncepcí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Pro tento tříletý grant budou použity prostředky účelově zablokované ve FRR ve výši
1 500 000 Kč pro rok 2013, 1 500 000 Kč pro rok 2014, 2 000 000 Kč pro rok 2015, tedy
v celkové výši 5 000 000 Kč.
Vyhlášení grantu bylo vyvěšeno na úředních deskách MMP, MO, na oficiálních
internetových stránkách města a inzerováno v tisku (MF Dnes, Plzeňský deník, Lidové
noviny pro oblast Praha).
Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 15. 8. 2012. K tomuto termínu přijal Odbor
kultury MMP dvě žádosti, a to SD/1 žadatele NASHLEDANOU s. r. o., IČ 26369290
a žádost SD/2 žadatele Plzeňská filharmonie, o. p. s., IČ 25224662. Odbor kultury MMP
v souladu s podmínkami vyhlášeného grantu provedl předběžnou kontrolu formální
správnosti a ve spolupráci s externími odbornými konzultanty připravil hodnocení
strategických kritérií včetně slovního komentáře jako podklad pro jednání Komise kultury
RMP.
NASHLEDANOU s. r. o. (SD/1)
Společnost NASHLEDANOU s. r. o. byla založena v roce 2004. Předmětem její činnosti je
agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádání kulturních produkcí a provozování
zařízení sloužících k zábavě, reklamní a marketingová činnost atd.
Žadatel se orientuje na plzeňské kulturní scéně, což se pozitivně odráží v návrhu koncepce
projektu. Je známý pořádáním významných lokálních či regionálních kulturně společenských
akcí spíše zábavního charakteru. V žánrech a prostředí klasické hudby je tento žadatel
nováčkem. Odborným garantem programu festivalu je MgA. Zbyněk Brabec, tenorista
a dramaturg Divadla J. K. Tyla Plzeň. Festival Smetanovské dny v pojetí společnosti
NASHLEDANOU oslovuje širší spektrum publika. Velmi zajímavou možností je slibované
nastudování Smetanovy Prodané nevěsty Open Air na návsi v Plzni Bolevci v jednom
z následujících ročníků Smetanovských dnů (2014 nebo 2015, přesný rok žádost neuvádí).
Navrhovaný projekt má podrobně vypracovaný mediální plán, bohužel v žádosti chybí
rozpracování dramaturgií na další roky 2014 a 2015. Dále v žádosti není zmíněno možné
propojení s Mezinárodní smetanovskou klavírní soutěží a Plzeňským sympoziem, což byl
jeden z požadavků ve vyhlášení grantu.
Žádost společnosti NASHLEDANOU slibuje originální dramaturgii festivalu s oslovením
širšího spektra publika, bohužel s nedostatečnou orientací na poli klasické hudby a bez
dostatečně silné mediální pozice na tomto poli.
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Žadatel není příjemcem finanční podpory z rozpočtu města Plzně za roky 2010-2012.
Souhrn za IČO 26369290
Zdroj

Rok

Název akce

Částka schválená

MMP-OK

2010 P/III/33 Folkový slunovrat

MMP-OK

2010 P/III/34 Festival dechových hudeb

0
0

Suma 2010

0

MMP-OK

2011 P/III/56 - Festival dechových hudeb

0

MMP-OK

2011 P/III/57 - Folkový slunovrat

0
Suma 2011

0

Suma 2012

0

Suma 2010 - 2012

0

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE, obecně prospěšná společnost (SD/2)
Plzeňská filharmonie byla jako obecně prospěšná společnost založena městem Plzní v roce
1998, je nástupcem Plzeňského rozhlasového orchestru a již mnoho let se věnuje špičkové
interpretaci klasické hudby a jejímu zpřístupňování co nejširšímu spektru posluchačů,
zejména svými cykly symfonických abonentních koncertů. Svou činnost prezentuje
za hranicemi plzeňského regionu a prostřednictvím natáčení pro Český rozhlas šíří renomé
města Plzně i v rozhlasovém vysílání.
Plzeňská filharmonie má jako kulturní subjekt významné postavení v rámci ČR a svou
koncertní činností posiluje prestiž české kultury v zahraničí. Proto v žádosti využívá své
velké předpoklady pro výborné obeznámení jak s žánrem klasické hudby, tak s prostředím.
Také v projektu nabízí možnou spolupráci s mezinárodními symfonickými i komorními
tělesy a soubory.
Dramaturgie projektu je orientována na poučenou část publika a na abonenty Plzeňské
filharmonie, chybí dramaturgické zaměření na širší spektrum cílových skupin. Zajímavou
částí projektu je propojení festivalu s Nadací 700 let města Plzně, kdy držitelé ceny Plzeňský
Orfeus a Plzeňský Orfeus junior 2012 vystoupí v rámci koncertu s Plzeňskou filharmonií.
Žádost Plzeňské filharmonie slibuje důstojný rozměr festivalu klasické hudby s konzervativní
dramaturgií bez využití možnosti oslovit širší spektrum publika. Přesto postavení filharmonie
garantuje mezinárodní spolupráci se zahraničními tělesy a soubory v dalších letech festivalu
(2014 a 2015).
Souhrn za IČO 25224662
Zdroj
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

Částka
schválená
12000000
Suma 2010
12000000
2011 3letý grant - celoroční činnost
12000000
Suma 2011
12000000
2012 činnost spol. Plzeňská filharmonie, o.p.s.
15000000
Rok Název akce
2010 celoroční činnost 2010

P/IV/27 - Cyklus 3 symfonických koncertů v
2012 rámci festivalu Smetanovské dny Plzeň 2012
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

190000
15190000
39190000

Oba žadatelé využili možnosti prezentace svých projektů. Prezentace se uskutečnila 12. 9.
2012 za přítomnosti členů Komise kultury RMP a zástupců Odboru kultury MMP.
Komise kultury přijala usnesení č. 26/12 (viz příloha č. 5), kterým jednomyslně doporučila
RMP podpořit žádost SD/2 žadatele Plzeňská filharmonie, o. p. s., IČ 25224662 a poskytnout
žadateli neinvestiční dotaci ve výši 5 000 000 Kč. Rada města Plzně na základě stanoviska
KK RMP doporučila usnesením č. 1317 ze dne 27. 9. 2012 ZMP schválit dotaci ve výši
5 000 000 Kč na podporu realizace festivalu Smetanovské dny Plzeňské filharmonii, o. p. s.
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3.

Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu realizace festivalu Smetanovské dny v rámci
tříletého grantu v oblasti kultury na léta 2013-2015.

4.

Navrhované varianty řešení
Souhlasit s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 5 000 000 Kč v rámci tříletého
grantu na podporu realizace festivalu Smetanovské dny na léta 2013-2015 žadateli Plzeňská
filharmonie, o. p. s., IČ 25224662, nesouhlasit s poskytnutím dotace žadateli
NASHLEDANOU s. r. o., IČ 26369290.

5.

Doporučená varianta řešení
Jediná navržená varianta je doporučená Radou města Plzně usnesením č. 1317 ze dne 27. 9.
2012.

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech
následných , napříkl ad provozních nákl adů)
Neinvestiční dotace bude v jednotlivých letech 2013 – 2015 kryta z prostředků
zablokovaných ve FRR MP na finanční krytí tříletého grantu „Smetanovské dny“.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční festival, jehož konání je v zájmu města Plzně, bude
OK MMP pro rok 2016 a následující léta nárokovat v rozpočtu každoročně částku ve výši
1,5 mil. Kč s požadavkem na zvýšení rozpočtu, aby festival mohl kontinuálně pokračovat
a rozvíjet kulturní nabídku v oblasti vážné hudby.

7.

Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz ukládací část návrhu usnesení.

8.

Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obv odů, která
s tí mto návrhem souvis í
ZMP č. 597 ze dne 15. 10. 2009 – schválení Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta
2009 – 2019
RMP č. 8 ze dne 5. 1. 2012 – přijetí daru ve výši 10 000 000 Kč od FC Viktoria Plzeň
ZMP č. 19 ze dne 19. 1. 2012 - přijetí daru ve výši 10 000 000 Kč od FC Viktoria Plzeň
RMP č. 777 ze dne 31. 5. 2012 – vyhlášení tříletého grantu na podporu realizace festivalu
Smetanovské dny v letech 2013-2015
RMP č. 1106 ze dne 23. 8. 2012 – jmenování externích odborníků v rámci hodnocení
tříletého grantu na podporu realizace festivalu Smetanovské dny 2013-2015.
RMP č. 1317 ze dne 27. 9. 2012 - poskytnutí dotace na podporu realizace festivalu
Smetanovské dny v rámci tříletého grantu na léta 2013-2015

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nebyly zjištěny.

10. Přílohy
1. Vyhlášení tříletého grantu na podporu realizace festivalu Smetanovské dny na léta 20132015
2. Žádost SD/1
3. Žádost SD/2
4. Zápis z jednání externích odborníků ze dne 5. 9. 2012
5. Výtah ze zápisu z jednání KK RMP ze dne 12. 9. 2012
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