
Město Příbram                                                                     Pro jednání ZM 

odbor: OŠKS / OPVZ dne: 14.9.2015 

 
Název bodu jednání: 
 

„Hudební festival Antonína Dvořáka – licenční smlouva a žádost o poskytnutí dotace“ 
 

 
Předkládá:  Rada města Příbram 
 
Zpracoval:   Mgr. Petr Němec, vedoucí OPVZ 

   Ing. Věra Šťastná, OŠKS - vedoucí oddělení kultury a sportu 
      
Projednáno:  v Radě města Příbram dne 3.9.2015, R.usn.č.802/2015        
 
Text usnesení RM: Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválení uzavření „Licenční smlouvy k ochranným známkám“ 
s Dvořákovo Příbramskem z.ú., IČ: 04288254, dle přílohy č. 1. tohoto 
usnesení,      

 
2)  poskytnutí individuální dotace ve výši 1.867.000,- Kč pro Dvořákovo 

Příbramsko, z. ú., IČ: 04288254, Pobřežní 54, 186 00  Praha 8, na 
realizaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram - 2016, 2017 
s časovou použitelností dotace od 01.01.2016 do 30.09.2017 s tím, že 
v r. 2016 bude dotace poskytnuta ve výši ½ schválené dotace a druhá ½ 
bude poskytnuta v r. 2017 po předložení a řádném vyúčtování první 
poloviny dotace a splnění všech podmínek stanovených veřejnoprávní 
smlouvou o poskytnutí účelové dotace. Dotace bude poskytnuta z kap. 
777-OŠKS. 

 

 
Napsal:  Mgr. Petr Němec 
       
Důvodová zpráva následuje po návrzích na usnesení. 

 

   
Návrh na usnesení:  
 
(>>> ZM  

I. b e r e   n a   v ě d o m í 
 

možnost nominovat zástupce do orgánů ústavu Dvořákovo Příbramskem z.ú., IČ: 
04288254, kteří budou provádět účinnou kontrolou ústavu. 
 

II.  d o p o r u č u j e   X   d o p o r u č u j e 
 

1. nominovat do správní rady ústavu Dvořákovo Příbramsko z.ú., IČ: 04288254 
pana/paní ………………………………… 

  
2. nominovat do dozorčí rady ústavu Dvořákovo Příbramsko z.ú., IČ: 04288254 

pana/paní ………………………………… 
 pana/paní ………………………………… 
 pana/paní ………………………………… 
 

III. s ch v a l u j e    X   n e s ch v a l u j e  
  

 uzavření „Licenční smlouvy k ochranným známkám“ s Dvořákovo Příbramskem z.ú., 
IČ: 04288254, dle přílohy č. 1. tohoto usnesení 

 

IV. s ch v a l u j e    X   n e s ch v a l u j e 
 

poskytnutí individuální dotace ve výši ...................................... - Kč pro Dvořákovo 
Příbramsko, z. ú., IČ: 04288254, Pobřežní 54, 186 00  Praha 8, na realizaci 
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram - 2016, 2017 s časovou použitelností 
dotace od 01.01.2016 do 30.09.2017 s tím, že v r. 2016 bude dotace poskytnuta ve 
výši ½ schválené dotace a druhá ½ bude poskytnuta v r. 2017 po předložení a 
řádném vyúčtování první poloviny dotace a splnění všech podmínek stanovených 
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace. Dotace bude poskytnuta z kap. 
777-OŠKS. 

>>>)  
          



                 
 
Důvodová zpráva: 
 
V průběhu letošního roku probíhala jednání s místostarostou Mgr. Švendou, vedoucí OŠKS Ing. Leou 
Enenkelovou a programovou ředitelkou festivalu Mgr. Albínou Houškovou za účelem organizace a 
financování Hudebního festivalu Antonína Dvořáka (HFAD) v příštích obdobích. Město Příbram 
doposud plně hradí náklady spojené s konáním festivalu. Rozpočet HFAD je 1,4 mil. Kč. Rozpočet 
zahrnuje veškeré náklady na organizaci HFAD (honoráře, pronájmy, květiny, občerstvení účinkujícím, 
propagace, poplatky OSA, OAZA, DILIA, členské příspěvky Asociaci hudebních festivalů, 
fotodokumentace).  
 
Za dobu své existence měl HFAD řadu organizátorů.  

 Od roku 1990 HFAD organizovalo Divadlo Příbram, které mělo jeho organizaci ve zřizovací 
listině,  

 v letech 1996-1998 převzala organizaci Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka,  

 po jejím zániku převzalo organizaci opět Divadlo Příbram. 

 V roce 2001 se organizace festivalu ujalo město Příbram, které doposud festival organizuje. 
Dramaturgii festivalu zajišťovali 

 PhDr. Vladimír Vepřek s festivalovým výborem. Po jeho smrti byla 
dramaturgie a organizace zadávána různým agenturám  

 2004 - 2006 - Agentura PISKO 
 2007 - Agentura MgA. Roman Janků-Agentura J+D; 
 2008 - 2012 Divadlo A. Dvořáka  
 2013 - MgA. Světlana Jahodová, programová ředitelka  
 2014 - 2015  Mgr. Albína Houšková, programová ředitelka 

 

Rada svým usnesením R.usn.č. 461/2015 ze dne 25.5.2015 vyslovila souhlas se 
záměrem transformace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka dle předloženého návrhu Mgr. Albíny 
Houškové, dosavadní programové ředitelky festivalu.  
Cílem transformace HFAD je:  

a) Úspora finančních prostředků města, jelikož město jako pořadatel nedosáhlo na některé 
dotační tituly, o které nezisková organizace může žádat.         

b) Snaha posunout HFAD na úroveň nejvýznamnějších festivalů vážné hudby v ČR  
 
Na základě tohoto souhlasu s transformací bylo připraveno a uzavřeno s paní Mgr. Houškovou 
Memorandum o spolupráci při transformaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, které 
deklaruje ochotu města a Mgr. Houškové spolupracovat na transformaci festivalu. (příloha č. 1 
důvodové zprávy)  
 

Mgr. Houšková 4. srpna 2015 v souladu se zněním memoranda založila ústav – neziskovou 
organizaci s názvem Dvořákovo Příbramsko, z.ú., jehož předmětem činnosti je pořádání hudebního 
festivalu Antonína Dvořáka Příbram.  
Mgr. Houšková nabídla Městu Příbram možnost, aby do orgánů ústavu nominovala zástupce, kteří 
budou provádět účinnou kontrolou ústavu. 
 

K tomu, aby Dvořákovo Příbramsko, z.ú. mohlo pořádat HFAD počínaje ročníkem 2016 je potřeba 
uzavřít Licenční smlouvu k ochranným známkám. Předmětem této licenční smlouvy je výhradní, 
úplatné poskytnutí oprávnění Dvořákovu Příbramsku, z.ú. k výkonu práva z ochranných známek, které 
vlastní Město Příbram. (Předmětné ochranné známky jsou přílohou č. 2 důvodové zprávy). Licenční 
smlouva, která je přílohou č. 1 usnesení, byla zpracována společně s právním zástupcem Mgr. 
Houškové. V případě, že by zastupitelstvo neodsouhlasilo poskytnutí účelové dotace na přádání 
HFAD pro příslušný ročník HFAD, je možné ze strany města Příbram od této smlouvy kdykoli 
odstoupit.  
 

Na základě předchozích jednání s místostarostou Mgr. Švendou a v souladu s uzavřeným 
memorandem předkládá Dvořákovo Příbramsko, z. ú., žádost o poskytnutí individuální dotace na 
realizaci 48. a 49. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, ve výši 1.867.000,- Kč. 
(Žádost o individuální dotaci je přílohou č. 3 důvodové zprávy) 
 
V případě schválení poskytnutí dotace bude částka zahrnuta do návrhu rozpočtu kap. 777- OŠKS na 
rok 2016 (ve výši ½ poskytnuté dotace) a 2017 (ve výši ½ poskytnuté dotace). 
 
 

Příloha usnesení: 
1) Licenční smlouva k ochranným známkám 

 

Přílohy důvodové zprávy: 
2) Memorandum o spolupráci při transformaci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram 
3) Ochranné známky 
4) Žádost Dvořákovo Příbramska, z. ú., o individuální dotaci 


