DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé mu a je ho charakte ris t ika
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/007055 uzavřené
se společností Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost, dne 25. 1. 2021
2. Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Festival Smetanovské dny (dále jen „festival“) je od roku 1981 jednou z nejvýznamnějších
kulturních akcí v Plzeňském kraji, jehož pořadatelem je statutární město Plzeň (dále jen
„město“). Město pravidelně podporuje a spolupracuje v měsíci březnu na realizaci tohoto
jednoho z nejstarších plzeňských kulturních festivalů, který připomíná několikaletý tvůrčí
pobyt světoznámého skladatele Bedřicha Smetany, který v Plzni strávil část svých
studentských i tvůrčích let (1840-1843).
Na pořádání tohoto, v České republice zcela ojedinělého mezioborového festivalu, který je
dlouholetou součástí kulturní nabídky města Plzně, se od jeho počátků podílejí
nejvýznamnější městské i krajské instituce: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
p. o., Západočeská galerie v Plzni, p. o., Západočeské hudební centrum, Západočeská
univerzita v Plzni (Katedra hudební kultury), Západočeské muzeum, p. o., Knihovna města
Plzně, p. o., Divadlo J. K. Tyla, p. o., a Konzervatoř Plzeň, p. o., a další subjekty.
Od prvního ročníku je součástí festivalu vědecké sympozium. Plzeňská sympozia
k problematice 19. století založili představitelé plzeňských kulturních institucí a badatelé
Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd v Praze.
Jelikož cílem města je rozvoj a trvalé zvyšování úrovně tohoto významného festivalu, stalo se
město Plzeň v roce 2014 členem Asociace hudebních festivalů České republiky, a to
vzhledem k pozitivním přínosům této asociace pro festival i město samotné.
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 50 ze dne 8. 3. 2018 schválilo rozšíření
Zakládací listiny společnosti Plzeňská filharmonie, o. p. s. (IČO 25224662), v čl. II., odst. 1
o písm. f), o obecně prospěšnou službu - každoroční pořádání festivalu Smetanovské dny
v měsíci březnu.
Dne 12. 4. 2021 obdržel Odbor kultury MMP žádost společnosti Plzeňská filharmonie, obecně
prospěšná společnost, o změny v rámci realizace festivalu Smetanovské dny 2021 včetně
uznání přípravných nákladů na letošní ročník. Bohužel v souvislosti s koronavirovou krizí
bylo v současné době nezbytné provést změny v rámci přípravy a pořádání tohoto
významného festivalu, a to především v dramaturgii a náplni 41. ročníku festivalu (konkrétní
změny - viz Příloha č. 1). Společnost Plzeňská filharmonie, o. p. s., proto žádá o uznání
přípravných nákladů na tento projekt v maximální výši 675 000 Kč, a to zejména
na propagaci festivalu, nájemné včetně nákladů na zahajovací koncert festivalu Smetanovské
dny a další. Ve čtvrtek 4. března 2021 v 19 hodin zazněl ve vysílání regionální televize ZAK
TV slavnostní koncert v podání Plzeňské filharmonie a pod taktovkou Chuheie Iwasakiho,
který měl na programu Smetanovu Mou vlast. Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR
musel být tento koncert odehrán před prázdným hledištěm Velkého sálu Měšťanské besedy.
K dispozici je pro veřejnost též záznam v on-line podobě, např. na YouTube.
Rada města Plzně svým usnesením č. 427 ze dne 26. 4. 2021 doporučuje Zastupitelstvu města
Plzně schválit změny v realizaci festivalu Smetanovské dny 2021 a uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě č. 2020/007055 uzavřené dne 25. 1. 2021 se společností Plzeňská filharmonie,
o. p. s., podle bodu II. tohoto usnesení.
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3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Schválení změn v realizaci festivalu Smetanovské dny 2021 a uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě č. 2020/007055 uzavřené dne 25. 1. 2021 se společností Plzeňská filharmonie,
obecně prospěšná společnost
4. Navrhov a né variant y ře š e ní
Schválit změny v rámci realizace festivalu Smetanovské dny 2021 a uzavřít Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 2020/007055 uzavřené dne 25. 1. 2021 s příjemcem individuální neinvestiční
dotace Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost (IČO 25224662).
5. Doporuče ná variant a ře š e ní
Navržená varianta je doporučena usnesením Rady města Plzně č. 427 ze dne 26. 4. 2021.
6.

Finanční nároky ře š e ní a možnos ti finančního
nás le dný c h napřík la d provo zníc h nákladů)

krytí (vče tně

vš e ch

Toto řešení nenese nové finanční nároky na rozpočet města.
7. Návrh te rmínů re aliza ce a urče ní zodpově dný c h pracov n ík ů
Dle ukládací části usnesení
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis í
Usnesení ZMP č. 475 ze dne 14. 12. 2020 - ve věci poskytnutí individuálních neinvestičních
dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2021 statutárním městem Plzeň založeným
a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury
https://usneseni.plzen.eu/bin_soubor.php?id=102571
Usnesení RMP č. 427 ze dne 26. 4. 2021 – ve věci schválení změn v realizaci festivalu
Smetanovské dny 2021 a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020/007055 se společností
Plzeňská filharmonie, o. p. s.
9. Záva zky a pohle dá vk y vůči mě s tu
Tento návrh usnesení se netýká nakládání s majetkem města Plzně.
10. Přílo hy
1) Žádost Plzeňské filharmonie, o. p. s., ze dne 12. 4. 2021
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