Zastupitelstvo města Plzně dne:

7. 11. 2013

PRIM/5

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Ve věci:

Aktuálního stavu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Touto zprávou jsou členům Zastupitelstva města Plzně poskytnuty informace o stavu projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen EHMK) z pohledu města Plzně, jakožto
nositele tohoto titulu, v období 28. 9. 2013 – 29. 10. 2013 a informace o aktuálním stavu
společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

Město Plzeň:
Dne 8. 10. 2013 byl společností Plzeň 2015, o.p.s., v objektu Peklo, za účasti primátora města
Plzně, vedení Magistrátu města Plzně a cca 250 zaměstnanců MMP, prezentován projekt
Evropské hlavní město kultury 2015. Lze konstatovat, že tato prezentace se setkala s příznivým
ohlasem.
Rada projektu EHMK:
Ve výše uvedeném období neproběhlo jednání Rady projektu EHMK.
Pracovní skupina projektu EHMK:
Ve dnech 30. 9 a 21. 10. 2013 se uskutečnila další jednání tzv. pracovní skupiny projektu EHMK
za účasti zástupců Magistrátu města Plzně a společnosti Plzeň 2015, o.p.s (dále jen P2015). Toto
jednání se zabývalo možností pro zázemí zaměstnanců P2015 v objektu Peklo, které vyhovuje
nárokům této společnosti, řešením „kongresové turistiky“, prezentací projektu EHMK pro
zástupce cestovního ruchu, přípravou prezentace projektu pro pražská media, novelou OZV o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o možnostech získání vhodných prostor pro
pořádání projektů v rámci EHMK.

Společnost Plzeň 2015, o.p.s. –
Správní a dozorčí rada společnosti Plzeň 2015, o.p.s.:
Dne 15. 10. 2013 zasedala správní rada společnosti Plzeň 2015. Na programu zasedání byly dva
body: ukončení tzv. uzavřeného výběrového řízení na ředitele společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a
jeho jmenování a projednání závěrů jednání ZMP ve věci kontroly dotace poskytnuté městem
Plzní pro P2015.
Novým ředitelem P2015 byl jmenován Ing. Jiří Suchánek s nástupem do funkce v půli listopadu
2013.
Dne 2. 10. 2013 se na základě žádosti primátora města Plzně uskutečnilo jednání dozorčí rady
P2015, které se zabývalo závěry kontroly dotace poskytnuté městem Plzní v r. 2012.
Vedení společnosti Plzeň 2015, o.p.s.:
Jiří Sulženko, Petr Forman, Petra Holcová, Jiří Benýr, Simona Konrádová
Ředitel:
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Jednání s programovými partnery:
 Jednání s Mgr. Danielem Bechným, ředitelem Studijní a vědecké knihovny - jednání o
spolupráci a možnosti využít prostory SVK pro P2015
 Jednání s Mgr. Romanem Musilem, ředitelem Západočeské galerie v Plzni – podpora
výstavního projektu novozélandského malíře, rodáka z Plzně, Bohumíra Lindauera v roce
2015 a dojednání společných pracovních cest do zahraničí (kupř. návštěva města
Mnichov a prezentace projektu EHMK 2015 v měsíci listopadu tohoto roku)
 Jednání s panem Claudem Kleinem – možnosti spolupráce s městem Štrasburk, dohoda
na výměně rezidentů
 Jednání s fy AD Creative – nabídka realizace a instalace stezek industriálního dědictví
pro Plzeň a Plzeňský kraj
 Jednání s panem Romanem Černíkem, předsedou občanského sdružení Johan – revize
projektů z přihlášky
 Jednání s ředitelkou Alliance Francaise – dohoda na spolupráci na Svátku hudby, Bonjour
Plzeň, Noc literatury
 Jednání s paní Monikou Lodenovou s panem Jakobem Račkem – schůzka ke spolupráci
P2015 s Goethe Institutem – P2015 pomůže s organizací setkání mladých kurátorů
v prosinci 2013, spolupráce na větších projektech bude pokračovat dalšími jednáními
 Jednání se zástupci světového festivalu romského umění Khamoro – podpora tomuto
festivalu v roce 2014 a 2015
 Jednání s Mgr. Iljou Rackem, ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni o vzájemné spolupráci
 Jednání s rodinou Trnků, se zástupci jejich produkce a právních zástupců obou stran o
věcném obsahu spolupráce
 Jednání s velvyslancem Nového Zélandu v Berlíně, s panem Peterem Riderem a Mgr.
Romanem Musilem ohledně výše zmíněné výstavy Bohumíra Lindauera v Západočeské
galerii v Plzni
Jednání s korporátními partnery:
 Jednání s Ing. Pavlínou Kalousovou, vedoucí obchodního oddělení DJKT – konzultace
korporátního sponzoringu
 Jednání s novým Generálním ředitelem Plzeňského prazdroje, panem Paolem
Lanzarottim, u primátora města Plzně
 Jednání s marketingovým ředitelem Plzeňského prazdroje
 Jednání se zástupci fy Bohemia Sekt – prezentace projektu EHMK a jednání
Vedení:
 Jednání s předsedy zastupitelských klubů o návrhu na výjimku ze Zásad MP pro zadávání
veřejných zakázek pro P2015
 Jednání s Ing. Milanem Sterly, ředitelem SVS MP, ohledně nájemců podchodu Sirková
 Jednání s Mgr. Yvonou Kreuzmannovou a s Mgr. Arnoštem Marksem, PhD. – jednání o
řešení soudního sporu s výše uvedenou formou dohody, pozitivní reakce pro další
jednání, snaha o dohodu
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 Jednání s panem Vladimírem Novým (fy George & Partners) o zadávání Jednacích řízení
bez uveřejnění
 Jednání s PhDr. Yvonou Brázdovou k přípravě dokumentu – písemná odpověď Manfredu
Gaulhoferovi, předsedovi Monitorovacího a poradního výboru měst EHMK 2015, o stavu
projektu EHMK 2015
 Jednání s doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou Západočeské univerzity v
Plzni – možnosti spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni
 Jednání na téma provozování Světovar – kancelář PRIM, OVV, EÚ, TÚ, UKEP
 Příprava odpovědi panu Manfredu Gaulhoferovi o stavu projektu EHMK v reakci na jeho
dopis z dubna 2013
 Konzultace rozpočtu na 2014 s Ing. Jiřím Benýrem
 Konzultace zadávání veřejných zakázek
 Konzultace programu, vize a mise projektu EHMK a zahraniční spolupráce s Mgr.
Arnoštem Marksem, PhD., tajemníkem rady projektu EHMK
 Prezentace výsledků kontroly hospodaření P2015 ze strany OK MMP na poradách této
společnosti
Ostatní:
 Účast na podpisu Memoranda o spolupráci Města Plzně a Plzeňského kraje na projektu
EHMK 2015
 Prezentace P2015 na konferenci Týden kulturních fabrik
 Účast ve výběrové komisi konkursu na ředitele DJKT v Plzni
 Akce pro veřejnost – vaření na Světovaru s Petrem Formanem
Služební cesta:
Služební cesta na Sofia Conversations on Europe, konferenci pořádanou iniciativou A Soul for
Europe, jednání s paní Katherine Deventer, paní Nele Hertling a s panem Yuriym Vulkovskim
Finance:
V průběhu měsíce září byla dokončena kontrola vyúčtování dotace poskytnuté pro rok 2012
Ministerstvem kultury ČR; protokol o výsledcích kontroly nebyl dosud uzavřen. V září byla
zahájena kontrola vyúčtování dotace poskytnuté pro rok 2012 od Plzeňského kraje.
Právní:
Zastupitelstvem města Plzně byl začátkem září schválen předložený návrh usnesení na vyjmutí
společnosti ze Zásad města Plzně pro zadávání zakázek malého rozsahu. V září proběhla jednání
s externími právníky mj. za účelem stanovení pravidel a postupu při zadávání jednacích řízení
bez uveřejnění týkajících se „uměleckých“ veřejných zakázek spadajících do režimu zákona o
veřejných zakázkách.
Zprávy o činnosti jednotlivých středisek o.p.s.
Středisko Marketing/PR:
Jan Zachariáš, Mirka Reifová, Alena Čechová, Jana Komišová, Kamila Švajgrová
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 Projekt byl prezentován ředitelům základních a mateřských škol v Plzni
 Uskutečnila se první schůzka redakční rady připravované informační brožury pro
Plzeňský kraj
 S MF Dnes byly dohodnuty revize smluvních vztahů.
 Vytištěny první informační noviny v jazykových mutacích CZ, FR a DE - náklad
10 000 ks
 Autobus 2015 a společný stánek s Plzeňským krajem – zviditelnění na veletrhu
cestovního ruchu ITEP, kde formou soutěže byly sbírány kontakty na návštěvníky
 Autobus 2015 se zúčastnil oslav 20tiletého partnerství města Plzně a města
Regensburg v Regensburgu
 Projekt EHMK 2015 byl prezentován ve fy Bohemia Sekt a fy Škoda
Transportation Plzeň
Středisko Program:
Jiří Sulženko, Soňa Rychlíková, Michaela Mixová, Monika Bechná, Eva Kraftová, Ondřej
Kašpárek, Adriana Krásová
Projednávání žádostí o podporu a komunikace s partnery
Během září zažádalo o podporu 17 autorů projektů, celkem podpořeno 5 projektů.
Dále se připravuje výstava Ateliér Jiřího Trnky, proběhla jednání s Galerií města Plzně, Galerií
Jiřího Trnky a se Západočeským muzeem v Plzni. Uskutečnily se schůzky s partnery
k projektům Muzea loutek, Západočeského muzea v Plzni, Lost in Pilsen, CIOFF –
Mezinárodního folklorního festivalu, dále jednání s organizátory Evropského plesu, festivalu
Khamoro, a za další jednání se zástupci projektů Foreigners.cz, Homo Urbanus Europeanus,
Včely pro Plzeň, film k výročí 700 let Karla IV., Bienále kresby, Mladina, Národní soutěž
mysliveckých trubačů, Můj život s…, Umění na dosah, Skryté město/Hidden City a Mini-Plzeň
2015.
Světovar a Týden kulturních fabrik
Konala se úspěšná akce Týden kulturních fabrik naplněná workshopy, přednáškami a výstavou sdílení zkušeností s provozovateli rekonvertovaných industriálních budov v Evropě.
Dále se ve Světovaru uskutečnily následující akce:
 Prezentace výstupů z červnové taneční rezidence Umění šité na míru
 Ochutnejte Plzeň - tým P2015 pozval veřejnost na večeři a vernisáž výstupů
z rezidence košických umělců T. Tospera a T. Grossa.
 Projekt Tibet mysli / Bezejmenná čajovna Šťáhlavice - výstava fotografií, projekce,
sypání mandaly s rozpravou o pomíjivosti.
 poslední velká akce pro veřejnost před rekonstrukcí - Cinema Royal / Unionfilm,
s.r.o. / - multimediální performance spojená se závěrečnou projekcí
Sumarizace připomínek ke stavební dokumentaci projektu Světovar a komunikace o vizuálním
stylu Světovaru.
Fórum pro kreativní Plzeň 2013 – 30. a 31. 10. 2013 v Měšťanské besedě/spojeno s večerní
recepcí primátora města Plzně v Návštěvnickém centru v areálu Plzeňského Prazdroje
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Příprava prezentací na téma využívání veřejného prostoru, kreativity a podnikání. Na Fóru budou
představeny dlouhodobě udržitelné projekty Everfund, Světovar, Krekr, kreativní inkubátor a
program EHMK pro Plzeňský kraj.
Cross Innovation a příprava vzniku kreativního inkubátoru v Plzni
Proběhl generální meeting všech partnerů projektu ve Stockholmu. Ve spolupráci s ÚKEP se
upravovala závěrečná zpráva a vyúčtování za období leden – červen 2013 pro vedoucího
partnera: University of Birmingham. Do češtiny byla přeložena informativní brožura k projektu
Cross Innovation. Byla zahájena další fáze projektu – internacionalizace plzeňských firem.
Dohodnuta spolupráce s prezidentkou Národní klastrové asociace Pavlou Břuskovou. Zadáno
mapování kreativních firem v Plzni a Plzeňském kraji dle databáze firem Albertina.
Za účasti zástupce Plzně 2015 proběhlo první setkání Platformy ke kulturním a kreativním
odvětvím na Ministerstvu kultury. Téma bylo nastavení požadavků pro operační programy
Strukturálních fondů na období 2014+.
TILLT/KREKR
Spuštění pilotního umělecké intervence ve firmě JŠ Polyglot, návštěva představení umělkyně B.
Luňákové. Rozjednána možná další intervence v Domově seniorů ve Kdyni (možná další
intervence). Získání podpory od Biopekárny Zemanka.
Everfund
Testovací provoz crowdfundingového portálu zahájen. Představení portálu veřejnosti v rámci
Pecha Kucha Night. Oficiální spuštění posunuto na leden 2014, v meziobdobí vyjednávání
s potenciálními silnými firemními partnery o podpoře.
Databáze umělců pro Světovar 2015
Vznik nové databáze a komunikace s umělci pro možné vystoupení na Světovaru v r. 2015.
Středisko Participace a udržitelnosti:
Alexandra Brabcová, Jitka Švagrová (dlouhodobě nemocná), Marek Sivák, Karina Kubišová,
Martin Moravec, externí smlouvy: Petr Klíma, Milan Svoboda
Fórum pro kreativní Plzeň
Projektoví manažeři sekce participace vypracovali texty do katalogu Fóra pro kreativní Plzeň
2013. Nyní probíhá příprava samotné presentace na fóru.
Arts Management
Byly odeslány emaily s informacemi o kurzech Arts Managementu na všechny školy v Plzni a na
další instituce dle dostupných adresářů, následně byla zasílána informace o prodloužení
registrace do 7. října. Informace se objevily také v Newsletteru.
Den architektury
V rámci programu Pěstuj prostor v září pokračovaly přípravy programu říjnového Dne
architektury (5. a 6. 10 2013). V rámci programu Dne architektury byla ve spolupráci se
Společností Jindřicha Chalupeckého připravena debata Městský život – umění a architektura
Parking Day
V rámci programu Pěstuj prostor byl také podpořen 2. ročník akce Parking Day pořádané
občanským sdružením K světu.
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Středisko Zahraničí:
Petr Šimon, Tereza Svášková, Anna Houžvičková, Carlos Jiménez (dobrovolník EVS Španělsko)
 V září 2013 pokračoval program uměleckých rezidenčních pobytů a 18. září byly
prezentovány výstupy z umělecké rezidence dvou tvůrců z Košic – zúčastnilo se cca 110
osob.
 21. září se konala prezentace třítýdenní umělecké rezidence „Proměna kaple Nečtiny“.
Prezentace se zúčastnilo cca 45 osob, převážně z Plzně. V rámci rezidenčního pobytu
byly v provozu tři umělecké dílny pro děti z MŠ a ZŠ Nečtiny, hodnocení ze strany
učitelů i dětí je velmi pozitivní.
Petr Šimon, manažer zahraničních projektů, se v září 2013 zúčastnil služební cesty do Belgie,
s následujícím programem:
- jednání s představiteli města Liège o zapojení jejich města do programu Plzeň 2015
- jednání s panem Vincetem Lagarrem a panem Sylvainem Pasqou z Evropské komise na
téma monitoring Plzně 2015
- jednání s ředitelkou Českého centra Brusel, Kristinou Prunerovou, o spolupráci pro rok
2015
- jednání se zástupci UMONS (univerzity Mons), panem prorektorem Dehombreux a
Thierrym Dutoit z Numédiart, o spolupráci Plzeň 2015 – ZČU – UMONS - Mons 2015
- účast na slavnostním otevření nového sídla Mons 2015
- jednání s panem Danielem Cordovou z manège.mons na téma společné inscenace Král
Ubu
- jednání s panem Zbyňkem Prokopem, zástupcem Plzeňského kraje v Bruselu, na téma
prezentace projektu EHMK 2015 v Bruselu v r. 2014 a 2015
- jednání s paní Fabienne Wilkin z manège.mons na téma projektu „Ensemble musiques
nouvelles“
- jednání s panem Georgesem Letayfem z Wallonie Bruxelles International na téma
podpory vybraných projektů ze strany zmíněné instituce
Petr Šimon se též zúčastnil služební cesty do Stockholmu, kde se konalo jednání partnerských
organizací z projektu Cross Innovation.
28. 10. se Petr Šimon zúčastnil slavnostního programu oslav 20. výročí partnerství Plzeň-Řezno.
Petr Šimon též prezentoval členům Komise pro evropskou integraci a partnerská města RMP
program Plzně 2015 s důrazem na zahraniční projekty.
Středisko Region:
Kateřina Melenová, Martin Kosa, Petr Klement
Regionální sekce během začátku září realizovala RE:MIND festival v krajině /6. - 8. 9. 2013/,
který se konal v prostoru Lomečku u Mrákova. Pokračoval také projekt Tři týdny baroka od 1. 9.
- 22. 9. 2013, celkem v měsíci září se uskutečnilo 16 koncertů. Stěžejní byla akce Haydnovy
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hudební slavnosti. Dále proběhl dvou týdenní blok zkoušení divadelního představení Kouzelná
flétna. Během měsíce září byl Autobus 2015 přítomen na 3 akcích /celkem 6 dnů /- 2 dny
Šťáhlavice festival, 3 dny na mezinárodní veletrhu cest. ruchu ITEP Plzeň, kde prezentoval síť
Synapsis. Výjimečnou akcí byl zahraniční výjezd v rámci Plzeňského týdne v německém
Regensburgu. V měsíci září bylo inventarizováno vybavení autobusu 2015, elektrorevize a
dovybavení bezpečnostními prvky. Autobus absolvoval úspěšně technickou kontrolu.
Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně

Zprávu zpracoval dne:

22. 10. 2013 - Jiří Sulženko, ředitel Plzeň 2015
29. 10. 2013 - BcA. Vladimír Líbal, oddělení koordinace EHMK
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