Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/5
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost paní Anny Šperlové (IČ 01070959) o poskytnutí dotace z průběţného grantového programu
v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Paní Anna Šperlová (IČ 01070959) ţádá o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Excelentní ţena“.
Hlavním cílem této akce je setkání aktivních ţen z Plzně, podpora jejich osobnostního rozvoje, navázání
nových kontaktů a propagace města Plzně jako kulturního místa pro ţivot. Jde o celodenní konferenci
s interaktivními přednáškami z oblasti zdraví, vztahů a komunikace, ţivotního stylu, psychologie, výţivy,
volného času, financí apod.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 106 100 Kč.
Souhrn za IČO 01070959
Zdroj
Rok Název akce
Částka schválená
Suma 2011
0
Suma 2012
0
MMP-OK
2013 M/5 - Excelentní ţena
0
Suma 2013
0
Suma 2011 - 2013
0

3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ paní Anně Šperlové (IČ 0070959) na realizaci projektu
„Excelentní ţena“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci paní Anně Šperlové (IČ 01070959) na realizaci projektu „Excelentní ţena“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
1

Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/6
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost občanského sdruţení Milník času – bigbít, o. s. (IČ 22831240), o poskytnutí dotace z průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Občanské sdruţení Milník času – bigbít, o. s. (IČ 22831240), ţádá o poskytnutí dotace z Průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“ na projekt „Milník času – bigbít 2013“. Jedná se o uspořádání happeningu u příleţitosti
odhalení skulptury Milník času - bigbít. Ve Chvojkovo lomech během odpoledne vystoupí 6 -7 plzeňských
hudebních skupin. Celou akcí bude návštěvníky provázet moderátor, který spolu s hudebníky
i obecenstvem bude vzpomínat na začátky bigbítu v Plzni. Přestávky budou vyplňovány legendárním
diskţokejem Petrem Březinou.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 103 500 Kč.
Souhrn za IČO 22831240
Zdroj
Rok Název akce
Částka schválená
ÚMO 2
2011 hudební happening
20000
MMP-OK
2011 P/III/54 - Milník času - bigbít 2011
0
Suma 2011
20000
MMP-OK
2012 P/IV/22 - Milník času - bigbít 2012
50000
Suma 2012
50000
ÚMO 2
2013 Milník času - bigbít 2013
0
MMP-OK
2013 M/6 - Milník času - bigbít 2013
0
MMP-OK
2013 Grant P/III/9 - Milník času - bigbít 2013
0
Suma 2013
0
Suma 2011 - 2013
70000

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ občanskému sdruţení Milník času – bigbít, o. s.
(IČ 22831240), na realizaci projektu „Milník času – bigbít 2013“.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč občanskému sdruţení Milník času – bigbít, o. s. (IČ 22831240),
na realizaci projektu „Milník času – bigbít 2013“ na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
projektu.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z částky pro grantový systém schválené v rozpočtu Odboru
kultury MMP na rok 2013 usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
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8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/7
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Plzeňské krajské rady dětí a mládeţe (IČ 26632110), o poskytnutí dotace z průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Plzeňská krajská rada dětí a mládeţe (IČ 26632110), tradičně organizuje projekt „BAMBIRIÁDA
2013“ v multifunkčním areálu Škodaland na Borské přehradě v Plzni. Bambiriáda je jiţ tradiční
kulturně-vzdělávacím projektem, který oslovuje a je cílen zejména na široké portfolio ţáků základních
škol. Na akci se kaţdoročně představuje přes třicet organizací pracujících s dětmi a mládeţí. Během
vystoupení a doprovodného programu se vystřídá desítka hudebních, pěveckých, tanečních
a divadelních představení. Připraveny jsou i doprovodné programy ve spolupráci s Armádou ČR, se
Sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vodní záchrannou sluţbou Plzeň aj.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 575 000 Kč.
Souhrn za IČO 26632110
Zdroj
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Odbor prezentace a marketingu

Rok
2011
2011
2011
2011

ÚMO 3

2012

ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012
2012
2012
2012
2012
2012

ÚMO 3
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-OK

2013
2013
2013

Suma 2011 - 2013

Název akce
Bambiriáda 2011
P/II/8 - Bambiriáda 2011
Bambiriáda 2011
Bambiriáda

Částka schválená
36000
30000
20000
40000
Suma 2011
126000
Pronájem parkhotelu a nákup drobného
materiálu
0
Bambiriáda 2012, zajištění a pronájem aktivit
hlavního programu (segway, skákací chůdy,
lukostřelba, čtyřkolka, vodní aktivity)
20000
P/I/24 - Dívka roku - finále Čech
0
P/I/23 - BAMBIRIÁDA 2012
30000
Bambiriáda 2012
20000
BAMBIRIÁDA 2012
0
Bambiriáda 2012
60000
Suma 2012
130000
Bambiriáda 2013, propagace a materiál
0
BAMBIRIÁDA 2013
0
M/7 - Bambiriáda 2013
0
Suma 2013
0
256000

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Plzeňské krajské radě dětí a mládeţe (IČ 26632110)
na realizaci projektu „BAMBIRIÁDA 2013“
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Plzeňské krajské radě dětí a mládeţe (IČ 26632110) na realizaci
projektu „BAMBIRIÁDA 2013“ na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.

4

Příloha č. 5
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z částky pro grantový systém schválené v rozpočtu Odboru
kultury MMP na rok 2013 usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpově dných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/11
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost paní Petry Parvoničové (IČ 87175134) o poskytnutí dotace z průběţného grantového programu
v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Paní Petra Parvoničová (IČ 87175134) ţádá o dotaci na projekt „2. ročník Mezinárodního víkendu
tance“. Jedná se o kulturní a umělecký projekt, který představuje vrcholnou scénu plzeňské taneční
komunity. Projekt navazuje na den 29. dubna, kdy se po celém světě slaví Mezinárodní den tance.
Od pátku 26. 4. do neděle 28. 4. 2013 proběhnou tři protančené dny na dvou scénách v Plzni. První dva
dny bude centrem tanečního dění nově zrekonstruovaný prostor kulturního centra Papírna na Slovanech,
v neděli se akce uskuteční v Divadle ALFA na Doubravce. Hlavním cílem projektu je zapojit téměř
všechny taneční styly a techniky, přední představitele amatérské a poloprofesionální taneční scény
v Plzni a zároveň přivézt do Plzně kulturní umělecké záţitky na profesionální úrovni, které je moţné
zhlédnout pouze v Praze.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 209 482 Kč.
Souhrn za IČO 87175134
Zdroj
Rok Název akce

MMP-OK

Suma 2011
Suma 2012
2013 M/11 - 2.ročník mezinárodního víkendu tance
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

Částka schválená
0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ paní Petře Parvoničové (IČ 87175134) na realizaci
projektu „2. ročník Mezinárodního víkendu tance“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci paní Petře Parvoničové (IČ 87175134) na realizaci projektu „2. ročník
Mezinárodního víkendu tance“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech násl edných
například provozních ná kladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
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8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/12
1. Název problému a jeho charakterist i ka
Ţádost paní Lenky Záhorkové (r. č. 925319/XXXX) o poskytnutí dotace z průběţného grantového
programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok
2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Paní Lenka Záhorková (r. č. 925319/XXXX) ţádá o dotaci na projekt „KYČN KONTEJNER“.
Kontejner KYČN je kulturní buňka, jejímţ cílem je šířit umění a kulturu. Jejím základem je zapojení
komunit, které společně pracují na výsledném výstupu (architekti, grafici, produkční, umělci,
hudebníci). Následný průběh akce je zaměřený na sociální a edukační aktivaci občanů. Kaţdý týden se
v amfiteátru Plaza budou tematicky střídat výstavy umělců, výstupy ţivých kapel, workshopy pro mladé
umělce a širší veřejnost, přednášky a happeningy.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 70 453 Kč.
Souhrn za IČO 9253193719
Zdroj
Rok Název akce

ÚMO 3
MMP-OK

Suma 2011
Suma 2012
2013 galerie Kontejner Kyčn/Kontejnery k světu
2013 M/12 - Kyčn Kontejner
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

Částka schválená
0
0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ paní Lence Záhorkové (r. č. 925319/XXXX)
na realizaci projektu „KYČN KONTEJNER“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci paní Lence Záhorkové (r. č. 925319/XXXX) na realizaci projektu „KYČN
KONTEJNER“
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/15
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Konzervatoře Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), o poskytnutí dotace z průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), ţádá o dotaci na koncert „Kruh přátel hudby –
Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro (USA)“. Kruh přátel hudby je uskupení, které pořádá koncerty
váţné hudby. V Plzni má jiţ dlouholetou tradici a patří mezi jeden z prvních Kruhů přátel hudby (dále
KPH), které postupně vznikaly po celé ČR. Aţ do června 2013 pracoval KPH pod záštitou příspěvkové
organizace Esprit, která tyto koncerty připravovala a pořádala. Vzhledem ke zkrácení rozpočtu
na letošní rok se Esprit vzdal pořádání těchto koncertů. Konzervatoř Plzeň povaţuje zachování koncertů
KPH za potřebné, a proto převzala od organizace Esprit celou agendu KPH a pokusí se o udrţení této
padesátileté tradice v Plzni.
Na koncertě 26. 11. 2013 vystoupí český houslový virtuóz a hudební pedagog na Vysoké hudební škole
C. M. von Webera v Dráţďanech Ivan Ţenatý spolu s klavíristkou Sandrou Shapiro (USA).
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 52 000 Kč.
Souhrn za IČO 49778111
Zdroj

Rok

ÚMO 3

2011

MMP-OK

2011

MMP-OK
MMP-OK

2011
2011

MMP-OŠMT

2011

MMP-Kancelář primátora
MMP-Kancelář primátora

2011
2011

ÚMO 3

2012

ÚMO 3

2012

MMP-OK

2012

MMP-Kancelář primátora
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012
2012

ÚMO 3

2013

ÚMO 3

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OŠMT
MMP-OK
MMP-OK

2013
2013
2013

MMP-OK

2013

Suma 2011 - 2013

Název akce
Částka schválená
Kulturní aktivity v Domě hudby (koncertní a
přednášková sezóna2010/2011)
27000
P/III/41 - Hudba jako cesta - cyklus výchovných
koncertů pro ţáky škol
50000
P/III/42 - 50. Výročí zaloţení Konzervatoře
Plzeň
150000
P/III/43 - Kulturní aktivity v domě hudby
0
cyklus pořadů pro |ZŠ a MŠ "Hudba jako
cesta"
20000
Projekt Plzeň-Limoges-vokální hudba (20092011)
3050
Koncert partnerských měst Limoges
70000
Suma 2011
320050
Propagace mezinarodní smetanovské klavírní
soutěţe v Plzni a v prostředcích MHD
25000
cyklus výchovně vzdělávacích koncertů v
Domě hudby pro MŠ, SŠ, ZŠ a veřejnost
25000
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ víceletý grant na léta 2012-2015
590000
Projekt Plzeň - Limoges - vokální hudba (2012
- 2015)
13000
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ
0
Suma 2012
653000
mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ
0
Kruh přátel hudby - cyklus koncertů váţné
hudby
0
M/16 - Philippe Bernold (FR), Jan Ostrý a
Luděk Šabaka Koncert kruhu přátel hudby
0
M/15 - Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro
(USA) Koncert kruhu přátel hudby
0
M/18 - Jarmila Vlachová a její hosté-Kruh
přátel hudby
0
M/17 - Praţský barokní soubor Koncert kruhu
přátel hudby
0
technické a organizační zajištění hudebních
kurzů, honoráře, doprava a ubytování lektorů,
propagace, provozní náklady učebních
prostor, materiál
0
Grant P/IV/14 - Hudba jako cesta
40000
Grant P/II/15 - Hornové dny 2013
0
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ víceletý grant na léta 2012-2015
100000
Suma 2013
140000
1113050
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3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111)
na realizaci projektu „Kruh přátel hudby – Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro (USA)“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111) na realizaci projektu
„Kruh přátel hudby – Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro (USA)“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/16
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Konzervatoře Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), o poskytnutí dotace z průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), ţádá o dotaci na koncert „Kruh přátel hudby –
Philippe Bernold (FR), Jan Ostrý a Luděk Šabaka“. Kruh přátel hudby je uskupení, které pořádá koncerty
váţné hudby. V Plzni má jiţ dlouholetou tradici a patří mezi jeden z prvních Kruhů přátel hudby (dále KPH),
které postupně vznikaly po celé ČR. Aţ do června 2013 pracoval KPH pod záštitou příspěvkové organizace
Esprit, která tyto koncerty připravovala a pořádala. Vzhledem ke zkrácení rozpočtu na letošní rok se Esprit
vzdal pořádání těchto koncertů. Konzervatoř Plzeň povaţuje zachování koncertů KPH za potřebné, a proto
převzala od organizace Esprit celou agendu KPH a pokusí se o udrţení této padesátileté tradice v Plzni.
Na koncertě 9. 10. 2013 vystoupí francouzský flétnista Philippe Bernold, který je vítězem mezinárodní
soutěţe Concours International Jean-Pierre Rampal a koncertuje na předních světových scénách
v londýnské Royal Festival Hall, La Salle Pleyel, Bunka Kaikande Tokyo aj., spolu s českým flétnistou
Janem Ostrým a klavíristou Luďkem Šabakou.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 52 000 Kč.
Souhrn za IČO 49778111
Zdroj

Rok

ÚMO 3

2011

MMP-OK

2011

MMP-OK
MMP-OK

2011
2011

MMP-OŠMT

2011

MMP-Kancelář primátora
MMP-Kancelář primátora

2011
2011

ÚMO 3

2012

ÚMO 3

2012

MMP-OK

2012

MMP-Kancelář primátora
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012
2012

ÚMO 3

2013

ÚMO 3

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OŠMT
MMP-OK
MMP-OK

2013
2013
2013

MMP-OK

2013

Suma 2011 - 2013

Název akce
Částka schválená
Kulturní aktivity v Domě hudby (koncertní a
přednášková sezóna2010/2011)
27000
P/III/41 - Hudba jako cesta - cyklus výchovných
koncertů pro ţáky škol
50000
P/III/42 - 50. Výročí zaloţení Konzervatoře
Plzeň
150000
P/III/43 - Kulturní aktivity v domě hudby
0
cyklus pořadů pro |ZŠ a MŠ "Hudba jako
cesta"
20000
Projekt Plzeň-Limoges-vokální hudba (20092011)
3050
Koncert partnerských měst Limoges
70000
Suma 2011
320050
Propagace mezinarodní smetanovské klavírní
soutěţe v Plzni a v prostředcích MHD
25000
cyklus výchovně vzdělávacích koncertů v
Domě hudby pro MŠ, SŠ, ZŠ a veřejnost
25000
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ víceletý grant na léta 2012-2015
590000
Projekt Plzeň - Limoges - vokální hudba (2012
- 2015)
13000
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ
0
Suma 2012
653000
mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ
0
Kruh přátel hudby - cyklus koncertů váţné
hudby
0
M/16 - Philippe Bernold (FR), Jan Ostrý a
Luděk Šabaka Koncert kruhu přátel hudby
0
M/15 - Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro
(USA) Koncert kruhu přátel hudby
0
M/18 - Jarmila Vlachová a její hosté-Kruh
přátel hudby
0
M/17 - Praţský barokní soubor Koncert kruhu
přátel hudby
0
technické a organizační zajištění hudebních
kurzů, honoráře, doprava a ubytování lektorů,
propagace, provozní náklady učebních
prostor, materiál
0
Grant P/IV/14 - Hudba jako cesta
40000
Grant P/II/15 - Hornové dny 2013
0
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěţ víceletý grant na léta 2012-2015
100000
Suma 2013
140000
1113050
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Příloha č. 5
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111)
na realizaci projektu „Kruh přátel hudby – Philippe Bernold (FR), Jan Ostrý a Luděk Šabaka“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111) na realizaci projektu
„Kruh přátel hudby – Philippe Bernold (FR), Jan Ostrý a Luděk Šabaka“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů měs ta nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávk y vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/17
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Konzervatoře Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), o poskytnutí dotace z průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), ţádá o dotaci na koncert „Kruh přátel hudby –
Praţský barokní soubor“. Kruh přátel hudby je uskupení, které pořádá koncerty váţné hudby. V Plzni
má jiţ dlouholetou tradici a patří mezi jeden z prvních Kruhů přátel hudby (dále KPH), které postupně
vznikaly po celé ČR. Aţ do června 2013 pracoval KPH pod záštitou příspěvkové organizace Esprit,
která tyto koncerty připravovala a pořádala. Vzhledem ke zkrácení rozpočtu na letošní rok se Esprit
vzdal pořádání těchto koncertů. Konzervatoř Plzeň povaţuje zachování koncertů KPH za potřebné, a
proto převzala od organizace Esprit celou agendu KPH a pokusí se o udrţení této padesátileté tradice
v Plzni.
Na koncertě 18. 12. 2013 vystoupí Praţský barokní soubor, který zaloţil hobojista a dirigent Vojtěch
Jouza v roce 1982. Soubor se zaměřuje na tvorbu skladatelů pozdního baroka v různých nástrojových
obsazeních. Členové souboru sice hrají na moderní nástroje, ale snaţí se o stylové provádění barokní
hudby na základě dobové interpretační praxe. V souboru působí členové České filharmonie i jiných
těles. Soubor pravidelně spolupracuje se zpěváky, s nimiţ provádí duchovní a světské kantáty Johanna
Sebastiana Bacha a dalších skladatelů.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 42 000 Kč.
Souhrn za IČO 49778111
Zdroj
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Kancelář prim átora
MMP-Kancelář prim átora

ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-Kancelář prim átora
MMP-Odbor prezentace a m arketingu
ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

MMP-OŠMT
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
Suma 2011 - 2013

Název akce
Částka schválená
Kulturní aktivity v Dom ě hudby (koncertní a
2011 přednáš ková s ezóna2010/2011)
27000
P/III/41 - Hudba jako ces ta - cyklus výchovných
2011 koncertů pro ţáky š kol
50000
P/III/42 - 50. Výročí zaloţení Konzervatoře
2011 Plzeň
150000
2011 P/III/43 - Kulturní aktivity v dom ě hudby
0
cyklus pořadů pro |ZŠ a MŠ "Hudba jako
2011 ces ta"
20000
Projekt Plzeň-Lim oges -vokální hudba (20092011 2011)
3050
2011 Koncert partners kých m ěs t Lim oges
70000
Suma 2011
320050
Propagace m ezinarodní s m etanovs ké klavírní
2012 s outěţe v Plzni a v pros tředcích MHD
25000
cyklus výchovně vzdělávacích koncertů v
2012 Dom ě hudby pro MŠ, SŠ, ZŠ a veřejnos t
25000
Mezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ 2012 víceletý grant na léta 2012-2015
590000
Projekt Plzeň - Lim oges - vokální hudba (2012
2012 - 2015)
13000
2012 Mezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ
0
Suma 2012
653000
2013 m ezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ
0
Kruh přátel hudby - cyklus koncertů váţné
2013 hudby
0
M/16 - Philippe Bernold (FR), Jan Os trý a
2013 Luděk Šabaka Koncert kruhu přátel hudby
0
M/15 - Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro
2013 (USA) Koncert kruhu přátel hudby
0
M/18 - Jarm ila Vlachová a její hos té-Kruh
2013 přátel hudby
0
M/17 - Praţs ký barokní s oubor Koncert kruhu
2013 přátel hudby
0
technické a organizační zajiš tění hudebních
kurzů, honoráře, doprava a ubytování lektorů,
propagace, provozní náklady učebních
2013 pros tor, m ateriál
0
2013 Grant P/IV/14 - Hudba jako ces ta
40000
2013 Grant P/II/15 - Hornové dny 2013
0
Mezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ 2013 víceletý grant na léta 2012-2015
100000
Suma 2013
140000
1113050

Rok
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Příloha č. 5
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111)
na realizaci projektu „Kruh přátel hudby – Praţský barokní soubor“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111) na realizaci projektu
„Kruh přátel hudby – Praţský barokní soubor“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydan á usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/18
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Konzervatoře Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), o poskytnutí dotace z průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů
pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111), ţádá o dotaci na koncert „Kruh přátel hudby –
Jarmila Vlachová a její hosté“. Kruh přátel hudby je uskupení, které pořádá koncerty váţné hudby.
V Plzni má jiţ dlouholetou tradici a patří mezi jeden z prvních Kruhů přátel hudby (dále KPH), které
postupně vznikaly po celé ČR. Aţ do června 2013 pracoval KPH pod záštitou příspěvkové organizace
Esprit, která tyto koncerty připravovala a pořádala. Vzhledem ke zkrácení rozpočtu na letošní rok se
Esprit vzdal pořádání těchto koncertů. Konzervatoř Plzeň povaţuje zachování koncertů KPH za
potřebné, a proto převzala od organizace Esprit celou agendu KPH a pokusí se o udrţení této
padesátileté tradice v Plzni.
Na koncertě 25. 9. 2013 vystoupí akordeonistka Jarmila Vlachová spolu s houslistou Miroslavem
Vilímcem a violoncellistou Jiřím Bártou.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 32 000 Kč.
Souhrn za IČO 49778111
Zdroj

Rok

ÚMO 3

2011

MMP-OK

2011

MMP-OK
MMP-OK

2011
2011

MMP-OŠMT

2011

MMP-Kancelář prim átora
MMP-Kancelář prim átora

2011
2011

ÚMO 3

2012

ÚMO 3

2012

MMP-OK

2012

MMP-Kancelář prim átora
MMP-Odbor prezentace a m arketingu

2012
2012

ÚMO 3

2013

ÚMO 3

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OK

2013

MMP-OŠMT
MMP-OK
MMP-OK

2013
2013
2013

MMP-OK

2013

Suma 2011 - 2013

Název akce
Částka schválená
Kulturní aktivity v Dom ě hudby (koncertní a
přednáš ková s ezóna2010/2011)
27000
P/III/41 - Hudba jako ces ta - cyklus výchovných
koncertů pro ţáky š kol
50000
P/III/42 - 50. Výročí zaloţení Konzervatoře
Plzeň
150000
P/III/43 - Kulturní aktivity v dom ě hudby
0
cyklus pořadů pro |ZŠ a MŠ "Hudba jako
ces ta"
20000
Projekt Plzeň-Lim oges -vokální hudba (20092011)
3050
Koncert partnerských m ěs t Lim oges
70000
Suma 2011
320050
Propagace m ezinarodní s m etanovs ké klavírní
s outěţe v Plzni a v pros tředcích MHD
25000
cyklus výchovně vzdělávacích koncertů v
Dom ě hudby pro MŠ, SŠ, ZŠ a veřejnos t
25000
Mezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ víceletý grant na léta 2012-2015
590000
Projekt Plzeň - Lim oges - vokální hudba (2012
- 2015)
13000
Mezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ
0
Suma 2012
653000
m ezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ
0
Kruh přátel hudby - cyklus koncertů váţné
hudby
0
M/16 - Philippe Bernold (FR), Jan Os trý a
Luděk Šabaka Koncert kruhu přátel hudby
0
M/15 - Ivan Ţenatý (ČR) a Sandra Shapiro
(USA) Koncert kruhu přátel hudby
0
M/18 - Jarm ila Vlachová a její hos té-Kruh
přátel hudby
0
M/17 - Praţs ký barokní s oubor Koncert kruhu
přátel hudby
0
technické a organizační zajiš tění hudebních
kurzů, honoráře, doprava a ubytování lektorů,
propagace, provozní náklady učebních
pros tor, m ateriál
0
Grant P/IV/14 - Hudba jako ces ta
40000
Grant P/II/15 - Hornové dny 2013
0
Mezinárodní s m etanovs ká klavírní s outěţ víceletý grant na léta 2012-2015
100000
Suma 2013
140000
1113050
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Příloha č. 5
3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111)
na realizaci projektu „Kruh přátel hudby – Jarmila Vlachová a její hosté“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci Konzervatoři Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ 49778111) na realizaci projektu
„Kruh přátel hudby – Jarmila Vlachová a její hosté“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/23
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Galerie města Plzně, o. p. s. (IČ 25234994), o poskytnutí dotace z průběţného grantového
programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok
2013“
2. Konstatování sou ča sného stavu a jeho analýza
Galerie města Plzně (IČ 25234994), ţádá o dotaci na projekt „Umělecký příměstský tábor s výtvarným
programem v Galerii města Plzně“. Galerie města Plzně uspořádá během léta 2013 umělecký příměstský
tábor s výtvarným zaměřením. Tyto aktivity se stávají běţnou praxí při městských galeriích a jsou
velkým přínosem pro děti, které pod vedením lektorů kvalitně vyuţijí volný čas. Děti se učí vnímat
přirozeným způsobem současné umění a galerie jako taková se pro ně stane otevřeným prostorem
a přirozeným místem pro trávení volného času. V Plzni zatím není tato praxe běţná, proto galerie
připravila kvalitní vzdělávací program pro děti po celou dobu připravovaného tábora a disponuje
pedagogicky kvalifikovaným personálem. Tábor se bude konat v době výstavy Tomáš Lahoda / Tomáš
Hlavenka a svým rámcovým zaměřením naváţe na koncepci této výstavy. V rámci programu tábora
se uskuteční výtvarný workshop ve spolupráci se zmíněnými umělci, je plánována návštěva plzeňské
ZOO a další plenérové práce. Na závěr tábora se uskuteční vernisáţ a výstava dětských prací.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 84 700 Kč.
Souhrn za IČO 25234994
Zdroj
ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-Kancelář primátora
MMP-Odbor prezentace a marketingu

Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

ÚMO 3

2012

MMP-OK
MMP-OK

2012
2012

MMP-OK

2012

MMP-OK

2012

ÚMO 3

2013

ÚMO 3

2013

MMP-Kancelář primátora

2013

MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

MMP-OK

Název akce
Částka schválená
Vydání katalogu Plzeňská pěna
0
Edice Imago et Verbum
0
P/III/26 - 10 let Galerie města Plzně
90000
4letý grant - celoroční činnost
2400000
Grant Č/31 - celoroční činnost
0
P/III/25 - EDICE IMAGO ET VERBUM
45000
P/III/24 - Plzeňská pěna
60000
Výstava tří německých umělců
25000
Plzeňská pěna
0
Suma 2011
2620000
Publikace z edice Imago et Verbum
0
činnost spol. Galerie města Plzně, o.p.s. víceletý grant na léta 2012-2015
3250000
P/IV/12 - Edice Imago et verbum
0
P/IV/14 - Tisk souhrnného katalogu 10 let
Galerie města Plzně
150000
P/IV/13 - Monografie akademického malíře
Jiřího Kovaříka
150000
Suma 2012
3550000
vzdělávací a kulturní akce a projekty
Fantastický realismus 1960 - 1966: Vladivoj
Kotyza-Jedlička a Rachlík
0
příměstský tábor s výtvarným programem v
Galerii města Plzně
0
Výstava "Fórum mladého umění Česko Bavorsko"
0

M/23 - Umělecký příměstský tábor s výtvarným
2013 programem v Galerii města Plzně
Grant P/II/12 - Tisk katalogu k výstavě Rastr v
2013 současném českém umění
2013 Grant P/II/11 - Edice Imago et verbum
Grant P/II/13 - Tisk katalogu k výstavě
2013 Fantastický realismus 1960 - 1966
provozní náklady na činnost spol. Galerie
města Plzně, o.p.s. - víceletý grant na léta
2013 2012-2015
Suma 2013

Suma 2011 - 2013
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0
50000
60000
0

3400000
3510000
9680000

Příloha č. 5
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Galerii města Plzně, o. p. s. (IČ 25234994), na realizaci
projektu „Umělecký příměstský tábor s výtvarným programem v Galerii města Plzně“
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Galerii města Plzně, o. p. s. (IČ 25234994), na realizaci projektu
„Umělecký příměstský tábor s výtvarným programem v Galerii města Plzně“ na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací projektu.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z částky pro grantový systém schválené v rozpočtu Odboru
kultury MMP na rok 2013 usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usne sení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/24
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost paní Dany Raunerové (IČ 67112081) o poskytnutí dotace z průběţného grantového programu
v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Paní Dana Raunerová (IČ 67112081) ţádá o dotaci na projekt „Písničky o zvířatech – CD + NOTY“.
Výtvarnice, pedagoţka a literátka Dana Raunerová připravila spolu s hudebníkem Michalem Vanišem výbor
25 textů s autorčinými ilustracemi, který byl vydán v Knize o zvířatech 1 na podzim roku 2012. Část textů
zhudebnili studenti Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, systematicky se tohoto úkolu ujal hudebník Michal
Vaniš. Cílem projektu je 20 písniček této autorské dvojice nahrát na CD a vybavit notovým záznamem
v nákladu 500 ks tak, aby nejen doplnily vznikající řadu Knih o zvířatech 1-5, ale mohly taktéţ fungovat
jako samostatný produkt pro školy, sbory, domácnosti, s ambicí ovlivňovat výchovu dětí a mládeţe
k citlivosti a vnímavosti v oblasti vztahu lidí k sobě navzájem, k přírodě a ke zvířatům.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč. Předpokládané
celkové náklady jsou ve výši 77 500 Kč.
Souhrn za IČO 67112081
Zdroj
Rok Název akce

MMP-OK

Suma 2011
Suma 2012
2013 Písničky o zvířatech – CD+noty
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

Částka schválená
0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ paní Daně Raunerové (IČ 67112081) na realizaci
projektu „Písničky o zvířatech – CD + NOTY“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci paní Daně Raunerové (IČ 67112081) na realizaci projektu „Písničky o zvířatech –
CD + NOTY“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
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8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/25
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Občanského sdruţení Pro Photo (IČ 26644401) o poskytnutí dotace z průběţného grantového
programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok
2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Občanské sdruţení Pro Photo (IČ 26644401) ţádá o dotaci na projekt „4 workshopy OFF Station
na nádraţí Moving station“. Čtyři tematické workshopy zaměřené na různé cílové skupiny budou
součástí foto festivalu OFF Station 2013. Workshopy budou cílit na ţáky základních škol ve věku 13-15
let, studenty středních škol, studenty vysokých uměleckých škol, začátečníky a mírně pokročilé
účastníky z řad veřejnosti. Jeden workshop je určen handicapovaným. Cílem je zasáhnout co nejširší
skupinu laické a umělecké veřejnosti. Zároveň u laiků i začínajících fotografů je snahou zvýšit
povědomí o současných trendech v oboru tvůrčí fotografie a multimediální tvorby. Zázemím všech
workshopů bude nádraţí Plzeň – Jiţní předměstí (Moving Station).
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 30 200 Kč.
Souhrn za IČO 26644401
Zdroj
Rok Název akce
Částka schválená
P/III/67 - Výstava Fotogtrafický klan rodiny
MMP-OK
2011 Šechtlů 1867 - 2010
75000
Suma 2011
75000
P/I/21 - OFF STATION FOTOFESTIVAL MMP-OK
2012 Nádraţí Plzeň - Jiţní předměstí
30000
P/IV/23 - Fotograf Ladislav Sitenský 1919 MMP-OK
2012 2009
40000
Suma 2012
70000

ÚMO 3
ÚMO 3

ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

úhrada nákladů na realizaci fotofestivalu OFF
2013 Station 2013, nádraţí Plzeň - Jiţní předměstí
úhrada nákladů na realizaci workshopu a
2013 výstavy
úhrada části nákladů na realizaci výstavního
projektu Fotograf Karel Steiner ve Velké
2013 Synagoze v Plzni
M/25 - 4 workshopy OFF Station na nádraţí
2013 Moving station
M/ 26 - Off Station foto festival Nádraţí Plzeň –
2013 Jiţní předměstí – 3. ročník
2013 Grant P/I/19 - Fotograf Karel Steiner
Grant P/I/20 - OFF STATION FOTOFESTIVAL 2013 Nádraţí Plzeň - Jiţní předměstí
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

0
0

0
0
0
100000
0
100000
245000

3. Předpokládaný cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Občanskému sdruţení Pro Photo (IČ 26644401)
na realizaci projektu „4 workshopy OFF Station na nádraţí Moving station“
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4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci Občanskému sdruţení Pro Photo (IČ 26644401) na realizaci projektu
„4 workshopy OFF Station na nádraţí Moving station“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/26
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Občanského sdruţení Pro Photo (IČ 26644401) o poskytnutí dotace z průběţného grantového
programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok
2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Občanské sdruţení Pro Photo (IČ 26644401) ţádá o dotaci na projekt „Off Station foto festival Nádraţí
Plzeň – Jiţní předměstí – 3. ročník“. Výstava nabízí moţnost zhlédnout průřez fotografickou tvorbou
od klasických snímků po současnou fotografii a různé alternativní počiny, videa, instalace. Letošní
ročník představí vize a reflexe na téma Rodina, domov, intimita ve všech moţných úhlech nazírání.
Součástí festivalového víkendu bude projekce Fotojatek a nově bude v průběhu fotofestivalu probíhat
několik workshopů. Audiovizuální prezentace spřáteleného českobudějovického festivalu FOTOJATKA
bude probíhat za účasti jejích organizátorů. Promítány budou tvůrčí a dokumentární fotografie
významných českých a světových autorů na téma fotofestivalu Rodina, domov, intimita.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 91 000 Kč.
Souhrn za IČO 26644401
Zdroj
Rok Název akce
Částka schválená
P/III/67 - Výstava Fotogtrafický klan rodiny
MMP-OK
2011 Šechtlů 1867 - 2010
75000
Suma 2011
75000
P/I/21 - OFF STATION FOTOFESTIVAL MMP-OK
2012 Nádraţí Plzeň - Jiţní předměstí
30000
P/IV/23 - Fotograf Ladislav Sitenský 1919 MMP-OK
2012 2009
40000
Suma 2012
70000

ÚMO 3
ÚMO 3

ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

úhrada nákladů na realizaci fotofestivalu OFF
2013 Station 2013, nádraţí Plzeň - Jiţní předměstí
úhrada nákladů na realizaci workshopu a
2013 výstavy
úhrada části nákladů na realizaci výstavního
projektu Fotograf Karel Steiner ve Velké
2013 Synagoze v Plzni
M/25 - 4 workshopy OFF Station na nádraţí
2013 Moving station
M/ 26 - Off Station foto festival Nádraţí Plzeň –
2013 Jiţní předměstí – 3. ročník
2013 Grant P/I/19 - Fotograf Karel Steiner
Grant P/I/20 - OFF STATION FOTOFESTIVAL 2013 Nádraţí Plzeň - Jiţní předměstí
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

0
0

0
0
0
100000
0
100000
245000

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Občanskému sdruţení Pro Photo (IČ 26644401)
na realizaci projektu „Off Station foto festival Nádraţí Plzeň – Jiţní předměstí – 3. ročník“
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4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci ve výši 19 000 Kč Občanskému sdruţení Pro Photo (IČ 26644401) na realizaci
projektu „Off Station foto festival Nádraţí Plzeň – Jiţní předměstí – 3. ročník“ na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací projektu.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z částky pro grantový systém schválené v rozpočtu Odboru
kultury MMP na rok 2013 usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Příl ohy
Nejsou.
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Příloha č. 5
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/27
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost paní Vlasty Noskové (IČ 11629797) o poskytnutí dotace z průběţného grantového programu
v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Paní Vlasta Nosková (IČ 11629797) ţádá o dotaci na projekt Zajištění vydání knihy „Dřevěný chlebíček
od Čerchova“. Vydání nové knihy „Dřevěný chlebíček od Čerchova“ je naplánováno na červen 2013
a bude realizováno společností PressfilCart Plzeň. V současné době zajišťuje paní Vlasta Nosková
finanční podporu, jedná s případnými sponzory z řad soukromých osob i institucí. Křest knihy je
plánován v prostorách úřadu ÚMO Plzeň 2 – Slovany, dále také na MÚ Domaţlice. Besedy ke knize
jsou prozatím plánovány v Plzni, v Infocentru Příhraničí ve Kdyni a v Domaţlicích v Městském centru
sociálně rehabilitačních sluţeb-domov pro seniory.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 28 600 Kč.
Souhrn za IČO 11629797
Zdroj
Rok Název akce

MMP-OK

Suma 2011
Suma 2012
M/27 - Zajištění vydání knihy „Dřevěný
2013 chlebíček od Čerchova“
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

Částka schválená
0
0
0
0
0

3. Předpokládan ý cílový stav
Neposkytnutí dotace z průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu
kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ paní Vlastě Noskové (IČ 11629797) na realizaci
projektu „Dřevěný chlebíček od Čerchova“
4. Navrhované varianty řešení
Neposkytnout dotaci paní Vlastě Noskové (IČ 11629797) na realizaci projektu „Dřevěný chlebíček
od Čerchova“.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená usnesením Rady města Plzně č. 446 ze dne 2. 5. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
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8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tí mto
návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení Mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 446 ze dne 2. 5. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci Mikrograntů na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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