DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace festivalu
„Smetanovské dny“ na období 2016-2018
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 20162018 vyhlásilo statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města
Plzně v souladu s usnesením RMP č. 215 ze dne 5. března 2015.
Vyhlášení dotačního programu bylo vyvěšeno na úředních deskách MMP, MO,
na oficiálních webových stránkách města a portálu Institutu umění – Divadelního ústavu
a inzerováno v tisku (MF Dnes, Plzeňský deník).
Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 13. 5. 2015. K tomuto termínu přijal Odbor
kultury MMP dvě žádosti, a to SD/1 žadatele Agentura Nashledanou s. r. o. (IČ 29159407)
a žádost SD/2 žadatele Plzeňská filharmonie, o. p. s. (IČ 25224662).
Odbor kultury MMP v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu provedl
předběžnou kontrolu formální správnosti a předal obě žádosti k posouzení Komisi pro Tříletý
dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018
(dále jen „Komise SD“):
Agentura Nashledanou s. r. o. (žádost SD/1)
Agentura Nashledanou s. r. o. byla založena v roce 2012. Předmětem její činnosti je
agenturní činnost, pořádání kulturních produkcí, informační a komunikační činnosti,
podpůrné činnosti pro scénická umění atd.
Žadatel je známý pořádáním významných lokálních či regionálních kulturně společenských
akcí, většinou zábavního charakteru. Odborným garantem programu festivalu je
MgA. Zbyněk Brabec, tenorista a dramaturg Divadla J. K. Tyla Plzeň, p. o. Festival
Smetanovské dny v pojetí Agentury Nashledanou s. r. o. oslovuje širší spektrum publika.
Velmi zajímavou ideou je slibované nastudování Smetanovy Prodané nevěsty Open Air
na Bolevecké návsi, a to v roce 2017. Žádost Agentury Nashledanou s. r. o. slibuje originální
dramaturgii festivalu s oslovením širšího spektra publika, bohužel s nedostatečnou orientací
na poli klasické hudby a bez dostatečně silné mediální pozice v tomto oboru. Tato žádost
také nereflektuje členství města Plzně v Asociaci hudebních festivalů České republiky
a tradiční součinnost s Plzeňskými sympozii.
Žadatel není příjemcem finanční podpory z rozpočtu města Plzně v období let 2013-2015:
Souhrn za 29159407 - Agentura Nashledanou s.r.o.
Zdroj

MMPOK

Rok

Název akce

Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

Sum a 2013

0

0

0

Sum a 2014

0

0

0

2015 SD/1 - Smetanovské dny 2016-2018 Ne

0

0

0

Sum a 2015

0

0

0

Sum a 2013 - 2015

0

0

0
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Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost (žádost 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. V letošním roce se Plzeňská filharmonie zúčastnila
několika prestižních přenosů do EBU.
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 ne ojedinělou multižánrovost a interdisciplinaritu
festivalu Smetanovské dny (výstavy, sympozium aj.). Projekt i dále propojuje festival
s Nadací 700 let města Plzně, kdy držitelé ceny Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior
vystoupí v rámci koncertu s Plzeňskou filharmonií.
Žádost Plzeňské filharmonie, o. p. s., slibuje důstojný rozměr festivalu klasické hudby
a postavení filharmonie garantuje mezinárodní spolupráci se zahraničními tělesy a soubory
v dalších letech festivalu.
V letech 2013 – 2015 získal žadatel finanční podporu z rozpočtu města Plzně:
Souhrn za 25224662 - Plzeňská filharmonie, o. p. s.
Zdroj

Rok

Název akce

MMPOK

2013 Smetanovské dny 2013

MMPOK

provozní náklady na činnost spol. Plzeňská
2013 filharmonie, o.p.s. - víceletý grant na léta 2012-2015

MMPOK
MMPOK
MMPOK
MMPOK

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

Ne

1 500 000,00

1 500 000,00

0

15 000
15 000
Ne
000,00
000,00
Sum a 2013 16 500000,00 16 500000,00

0
0

2014 Grant P/I/16 - Rok české hudby v Plzni dětem

Ne

85 000,00

85 000,00

0

2014 Grant P/I/17 - Antonín Dvořák - Requiem, op. 89

Ne

250 000,00

250 000,00

0

činnost spol. Plzeňská filharmonie, o.p.s. - víceletý
2014 grant na léta 2012-2015

Ne

15 000
000,00

15 000
000,00

0

Ne
1 500 000,00 1 500 000,00
Sum a 2014 16 835000,00 16 835000,00

0
0

2014 Smetanovské dny

MMPOK

2015 Dotace P/I/23 - Promenádní GALA 2015

Ne

120 000,00

120 000,00

0

MMPOK

Dotace P/IV/28 - W. A. Mozart: Requiem d moll, K
2015 626

Ne

170 000,00

170 000,00

0

MMPOK
MMPOK
MMPOK

činnost spol. Plzeňská filharmonie, o.p.s. - víceletý
2015 grant na léta 2012-2015

Ne

16 000
000,00

0

0

2015 Smetanovské dny

Ne

2 000 000,00

2 000 000,00

0

Ne
0
0
Sum a 2015 18 290000,00 2 290 000,00
Sum a 2013 – 2015 51 625000,00 35 625000,00

0
0
0

2015 SD/2 - Smetanovské dny 2016-2018

Komise SD na svém zasedání dne 27. 5. 2015 projednala obě žádosti o dotaci a jednomyslně
svým usnesením doporučila RMP podpořit žádost SD/2 žadatele Plzeňská filharmonie, o. p. s.
(IČ 25224662), a poskytnout žadateli neinvestiční dotaci ve výši 4 500 000 Kč na období
2016 - 2018, přičemž dotace pro jednotlivé roky činí: 1 500 000 Kč pro rok 2016, 1 500 000
Kč pro rok 2017 a 1 500 000 Kč pro rok 2018 (viz příloha č. 2 – zápis z jednání Komise SD).
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Rada města Plzně svým usnesením č. 710 ze dne 4. 6. 2015 doporučuje Zastupitelstvu města
Plzně schválit poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto návrhu usnesení a neschválit poskytnutí
dotace dle bodu III. tohoto návrhu usnesení.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace
festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018 žadateli Plzeňská filharmonie, o. p. s.
(IČ 25224662), a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Plzeňskou filharmonií, o. p. s.,
a neposkytnutí dotace žadateli Agentura Nashledanou s. r. o. (IČ 29159407)
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Schválit poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 4 500 000 Kč v rámci Tříletého
dotačního programu na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018
žadateli Plzeňská filharmonie, o. p. s. (IČ 25224662), a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Plzeňskou filharmonií, o. p. s., a neschválit poskytnutí dotace žadateli Agentura
Nashledanou s. r. o. (IČ 29159407).
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navržená varianta (viz bod 4 této důvodové zprávy) je doporučena usnesením Rady města
Plzně č. 710 ze dne 4. 6. 2015.
6. Finanční nároky ře š e ní a možnos ti finančního
nás le dný c h, napřík la d provo zn íc h nákladů)

krytí

(vče tně

vš e ch

Přijetí tohoto usnesení nenese nové finanční nároky na rozpočet města Plzně pro rok 2015.
Finanční krytí programu je zahrnuto v rámci objemu provozních transferů Odboru kultury
MMP v letech 2016-2018 (schv. usn ZMP č. 611 ze dne 11. 12. 2014).
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz ukládací část návrhu usnesení
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů
s tímto návrhe m s ouvis í

mě s ta

ne bo

mě s ts kých

obvo dů,

kte rá

ZMP č. 597 ze dne 15. 10. 2009 – schválení Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta
2009 – 2019
ZMP č. 611 ze dne 11. 12. 2014 – schválení rozpočtu města Plzně pro rok 2015
RMP č. 215 ze dne 5. 3. 2015 – vyhlášení Tříletého dotačního programu na podporu
realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018 a jmenování Odborné komise
pro Tříletý dotační program na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“
RMP č. 710 zde dne 4. 6. 2015 - Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu
na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nebyly zjištěny.
10.

Přílo hy
1. Vyhlášení Tříletého dotačního programu na podporu realizace festivalu „Smetanovské
dny“ na období 2016-2018
2. Zápis z jednání Odborné komise pro Tříletý dotační program na podporu realizace
festivalu „Smetanovské dny“ ze dne 27. 5. 2015
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