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Město Příbram Pro odhání ZM 025 '

odbor: škoístvi. kultu a s—oitu Dne: 11.9.2017

Název bodu jednání:

Žádost o individuální dotaci- Dvořákovo Příbramsko. z.ů.

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 24.07.2017

Text usnesení RM:

R.usn.č.734!2017

Rada doporučuje ZM

schválit poskytnutí víceleté dotace na roky 2018 a 2019 takto:

2018 ve výši 1.400. 000,00 Kč,

2019 ve vššAi 1. 000. 000,00 Kč

pro ovo KOVO PŘÍBRAMSKO, z.ů., Žižkova 708, 261 01 Příbram II. ič 04288254, na

projekt s názvem „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram“. a to zkap. 777 - OŠKS. za

podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či

založeným.

Napsala: Bc. Dagmar Bětiková -

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje

poskytnutí víceleté dotace na roky 2018 a 2019 takto:

2018 ve výši

2019 ve výši

pro ovoRAkovo PŘÍBRAMSKO, 2.6., Žižkova 708, 261 01 Příbram ll, iC 04288254. na projekt

s názvem „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram", a to 2 kap. 777 - OŠKS. za podmínky splnění

bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jirn zřízeným či založeným.

nebo

ZM neschvaluje

poskytnutí individuální dotace pro DVOŘÁKOVO PŘÍBRAMSKO, 2.11., Žižkova 708, 261 01 Příbram ll,

IČ 04288254. na projekt s názvem „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram“ a to z důvodu

Důvodová zpráva:

Za dobu své existence měl HFAD řadu organizátorů. V letech 2001-2015 se organizace festivalu ujalo

město Příbram. V roce 2016 došio k transformaci festivalu. kdy programovou ředitelkou HFAD se stala

Mgr. Albína Houšková.

V příloze předkládáme žádost Mgr. Albiny Houšková. o poskytnutí individuální dotace ve výši

5. 500. 000,00 Kč na projekt s názvem „Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram“ ve víceletem

rozpočtovém období 2018 — 2021.

Zastupitelstvo města Příbram na svém jednání ze dne 27. 03. 2017 bere na vědomí předloženou

souhrnnou zprávu o Hudebním festivalu Antonína Dvořáka 2016-2017. dle usnesení: Usn. č.

6921201 7íZM.

Pro plynulé fungování festivalu je nezbytná jistota pokrytí alespoň části rozpočtu v horizontu několika

let, aby bylo možné soustředit se na získávání dalších finančních prostředků zjinych zdrojů ze státní i

korporátní sféry. Mgr. Albína Houšková informOvala v souhrnné zprávě o skutečnosti, že bude žádat o

finanční prostředky na další obdobi 4 let.

Vzhledem k příštimu jubilejnimu 50 ročníku HFAD lze předpokládat větší množství finančních

prostředků vzhledem k rozšířené řadě koncertů i doprovodných akcí. Tento přelomový ročník lze

maximálně využít i k prezentaci města Příbram i celého regionu. Dle zák. č. 25072000 Sb. o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. v platném znění. 5 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel

žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění

žádosti.

Přííoha c. 1: Žádost o dotaci

Příloha č. 2: Rozpočet projektu
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! Žádost o individuální dotaci '

TÉMA: Individuální dotace 2017

OBLAST: lndividuálnídotace

' Žádost číslo 10013056

Název projektu -akce

5 Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

Žadatel

: . Zákiadní informace

Název: Dvořákovo Příbramsko. z.ů.

Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

na: 04288254

DIČ:

£— mail: nouskova©dvorakovopribramsko.cz

Kontaktní údaje

Ulice: Žižkova
pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce

Číslo orientační:

Číslo popisné: 703

psč; 26101

Obec: Příbram II.

b .. . .:

O ec 5 rozširenou pusobnosu obec s rozšířenou působnosti : ORP

Okres:

Pošta:

Fax:

WWW:
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Korespondenční
'a'dresa - '

Adresát:

Ulice: , .
.

pokud obec ulice nema, vyplňte nazev obce
_

Číslo popisné:
_

PSČ:

Obec:

Obec s rozšířenou působností:

=
obec s rozšířenou působnostl = ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Banka:

Statutární zástupce

Titul přeci: Mgr-

Jméno: Albína

Přijmení: Houšková

Titul za:

Funkce: ředitelka

Daiší statutární zástupce

Titul před;

Jméno;

Příjmeni'.

Titul za:

Funkce;

Projekt -

Stručný obsah projektu: Hudební festival Antonína Dvořáka je tradični přehlídkou klasické hudby. která se již

od roku 1969 koná v Příbrami a v nedaiekem okolí. Vedle Dvořákových děl se v

programu pravidelně objevuji skladby mistrů 18. a 19. století i tvorba současných

skladatelů. Během téměř 50- letá historie festivalu se představila celá řada

vynikajícich těles ze zahraničir např. Moskevská státní filharmonie, Varšavská statni

filharmonie nebo Royal Philharmonic Orchestra London. Z umělců jmenujme

aiespoň : poslední doby G. Beňačkovou, E. Urbanovou, D. Peckovou. V. Hudečka,

J. Svěceného. J. Bártu. I. Ženateho, A. Piachetku či K. Englichovou.

Hlavními cili festivalu zůstávají připomínka cenného díla Mistra Antonína Dvořáka a

snaha přiblížit publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové

kfasické hudební tvorby minulých staletí i současnosti. Zároveň vytváří inspirativní

prostor pro vznik nových děl či projektů a také možnost ukázat v rámci

doprovodných akcí krásu klasické hudby nejmladším generacím.

Festival od počátku své existence disponuje vysoce kvalitní dramaturgií s řadou

vynikajících umělců, Vystoupení se odehrávají na místech spjatých s životem

Antonína Dvořáka a významnou roli hraje izapojení Mistrových potomků. Hodnotný

program a nevšedni atmosfera jsou cennymi devizami s propagačním i

ekonomickým potenciálem pro ceíy region.
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:. Celkové náklady projektu: 15 000 000 Kč

1' .

Položkovy rozpočet projektu - -—

ř (rozepsané celkové nákladyj: umělecko honorare 5 850 000 Kč

public relations, organizace 5 850 000 Kč

_
mzdové náklady 3 300 000 Kč

Uvedte do prvního sloupce "popis nákladu“, do druhého sloupce “částku

v Kč"

Vlastní podíl žadateíe vč. jiných zdrojů 12 000 000 Kč

financování v Kč:

Vlastní podil žadatele vč. jiných zdrojů 63 %

financování v %: __

Výše požadované dotace v Kč: 5500.000'kč

V'še oža ov sd : 35
y [: d an otace “ % max. 80 % na celkových nákladech

Specifikace nákladů (na co bude dotace umělecké honoráře. public relations, pronájmy koncertních sálů

. Uvedte, na co konkretně bude dotace použita (např. nájemné, věcně
použita). „. ,. . .

ceny do soutez: apod.) - ucel použit:

Identifikace právnické osoby

1_ identifikace osob zastupující právnickou osobu s M9“ Albína HOUĚBOVá: ředitelka . _ . _
uvedením právního důvodu zastoupenl- Uvedte jméno a příjmení osoby nebo osob opravnenych jednat

' jménem právnické osoby a jejich funkci.

2, . . . . .

Idenilfl kace web 5 podílem V této Maggi? Pacinem je myších obchodnípodíl dle 5 31 zák. č. 9072012 50., o

' obchodních korporacicb, ve znenr'pozdejíších predpisu

509M* neuvedou se čterrové spolku. ale statutární zástupce nebo

osoba Oprávněná die sranovjednaí za Spolek.

Akciové sgoíečnost — neuvádíjednotlive akcionáře. are zakradarere

uvedené v obchodním rejstříku.

Družstva - nejedná se o obchodní podíl. informace dle bodu 2 a 3. se

neuvede (neuvádí so družstevnící, sie sta-rurální výbor)

3.1dentíi'kac osob, v ni hž má řím' díl, a „
| a c vyšli, tohsřiiřsopodíluc? V pripade zapsaných spolku uvedte jeho nazev.

Žadatel tímto prohlašuje. že ke dni podání žádosti:

- nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu města Příbram,

- nemá závazky po lhůtě splatností vůči právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo

zakladatelem,

- má řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období.

Žadatel bere na vědomí. že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 10912009 Sb., kterým se mění zákon

č. 21572004 Sb.,o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře a výzkumu a

vývoje, zák. č. 2527199? Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. a zákon č. 21812000 Sb.. o

rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

předpisů, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozeahu.

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 10112000 Sb„ o ochraně osobních údajů

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách,
ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasí se zařazením

: do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na internetových stránkách

města Příbram.
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Již první ročník Organizovaný Dvořákovým Příbramskem znamenal výrazný rozvoj

festivalu (větší počet koncertů, bohatý doprovodný program zaměřený na nejširší

spektrum cílových skupin), který se odrazil také v zájmu návštěvníků -. zaznamenalí

jsme více než 100% nárůst v návštěvností. pňčemž návštěvnost koncertů byla více

než 95%. 49. ročník opět posouvá kvalitu festivalu kupředujak svojídrematurgii, tak

rozšířením míst konání festivalů kromě jiného o vysoce atraktivní prostor: poutní

místo Svatou Horu u Příbrami.

Romania-“2021

Naším cílem je stabilní rozvoj festivalu - jeho potenciál ve spojení se jménem ' _

Antonína Dvořáka a místy prímo spojenými s životem Mistra umožňuje v horizontu

několika let vybudovat festival v dvojnásobném až trojnásobném rozsahu než v roce

2015. Optimální finanční náročnost festivalu, jehož efekt pro region by nespočíval

pouze ve velmi pozitivní propagaci a reprezentaci, ale zároveň přinášel výrazně

při nosy v rámci multiplikačnich efektů by s ohledem na charakter regionu byl cca 5

; milionu Kč. Nicméně rozvoj festivalu je přímo ůměmý získávání finanční podpory v

rámci víoezdrojověho financování, které je poměrně nestabilní a pro naše potřeby

plánovaní v horizontu několika letne optimální.

Vzhledem k 50. výročí existence festivalu v roce 2018 bude v naší snaze na tento

ročník soustředit větší množství prostředků a v rámci rozšířené řady koncertů l

doprovodných akcí maximálně využít tohoto výročí k prezentaci festivalu i regionu.

Celkový rozpočet 50: 53.ročn íku lze v seučasné době definovat pouze velmi

obecně. Odborným odhadem lze stanovit celkové náklady při realizaci našich vizi a

cílů na 13-15 milionů Kč,

Odůvodnění žádosti

Popis činnosti žadatele: Ústav Dvořákova Příbramsko vznikl jako nezisková organizace na základě potřeby

pokračovat v započatém díle, kterým je stabilní propagace jména a díla Antonína

Dvořáka, s důrazem na region, s kterým tento světoznámý skladatel spojil ucelenou

část svého života. Podle dohody se stávajícím pořadatelem festivalu - Městem

Příbram - došlo k převzetí aktivit spojených s realizací Hudebního festivalu Antonína

Dvořáka Příbram (HFAD), a to jak v rámci činností spojených s realizací festivalu,

tak i mimo něj. Kontinuita Dvořákova Příbramska s Hudebn lm festivalem Antonina

Dvořáka Příbram (HFAD) je dána nejen osobou geniálního skladatele a obsahovým

zaměřením HFAD, ale též propagátory hudebního odkazu Antonína Dvořáka, tedy

osobou dosavadní programově ředitelky HFAD a nyní iředitalky Ustavu, Mgr. Albíny

Housková _a zejména člena správní rady, Antonína Dvořáka |||. (vnuka Antonina

Dvořákawstav si nadále klade pro svoji činnost tyto priority:

Udržení a zvýšení prestiže festivalu dramaturgii odpovidajici mezinárodnímu

standardu

Program zaměřený nejen na běžné cílové skupiny, ale speciální projekty pro děti,

mládež a širokou veřejnost- přiblížení vážné hudby co nejširšímu spektru publika

Spolupráce s kultumlmi institucemi v rámci ČR i zahraničí, participace na

nadnárodních projektech - snaha o jejich iniciováni

Podpora mladých umělců formou pořádání soutěži spojených s ideou festivalu.

pořádání mistrovských kurzů, prezentace zemí s odlišnou kulturou. ad.

Rozšíření působnosti nad rámec Příbrami a blízkého okolí (pokrytí celého regionu)

Vybudování stabilní návštěvnické skupiny bez generační diferenciace

Vytvoření vazeb s jednotlivci a firmami za účelem podpory festivalu

Spolupráce s regionálními drmami za účelem vzájemně podpory (cestovní ruch,

ubytovací zařízení, ..)

Termín konání: 2018-2021

- . Víceletá žádost

Seznam PřIIOh' Uveďte seznam příloh které k žádosti přikládáte
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Qsoba níže podepsaná prohlašuje. že;

- je osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti

a ve všech jejich přílohách,

- se podrobné seznámila s Pravidly pro poskytovant dotací a nevratných ňnančních výpomocí : rozpočtu města

Příbram č. 112016.

,. - je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných právních důsledků (5 212. zák. č. 402009 Sb..

- trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

lf."-."II| ij [ r :--|-.\__

1) charakteristika projektu

2) konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).

V případě zastoupeni žadatele na základě plné moci, musí žádost obsahovat tuto pinou moc 5 ověřenými podpisy (k

tištěné žádosti přiložte originál plné moci, do elektronické přiložte scan originálu plné moci).

Příloha Č-1 ' ULi: Lv'_\_*— "" ?. ---'--_ „Šavle-31 '; —_.'.'_-!-“'.'-_ .-.' ji:-": ' .i : „43- 19 kB)

Příloha Čl - “l_Fhll šl;:\-.:ii|'-"' gin- l.“.'\';Ě.Tii_"É£5_'_'.=_-'__l-_=„Ě.: (6.93 MB)

Příloha č.3 - '- 'l' _.ňi': _t')-:_'_>j_ |_s [,'|_r'_:!'ř=.i'.- g'n-i' (407.49 kB)

Příloha č.4 - MPM-__" |'Ž__J_.__'L_ g_i-_.n'f .'_:'n 1 “_f Bil; j-..!'- (560.97 kB)

Žádost elektronicky podána 08.06.1201 7 - - - -' - - - ' - -

OW, r_i-s _
' _" _F'ŘIBRAMSKO

Dvořákova Příbramsko, zu.

Žižkova rus, 261 01 Příbram H

iC“ 04255254, nejsme plátcr DPH

mw: dvoraiqovop'IbramSkOEZ
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Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

Rozpočet - vize 2018 — 2021

ROZPOČET PROJEKTU

Název ro'ektu: 50. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram

Termín konání ro'ektu: duben - květen 2013

NÁKLADY NA PROJEKT ' '

1. Umělecké honoráře: 1 350 000 Kč

——
2. Další náklad : _

——
a náklad na ro'ekt ořímé _

- ná'em rostor na realizaci uro'ektu 150 000 Kč

700 Doo Kč

se 000 Kč

- autorské „olatk Holalk OSA 50 000 Kč

_ 80 000 Kč

_—

_—
b ne-řlmé reži'n náklad _

- kancelářské ootřeb 30 000 Kč

- s-o'e cestovné, telefon , fax , internet 30 000 Kč

_—
Mzd stál 'ch zaměstnanců 600 000 Kč

__
Ostatni náklad souvise'icl s nro'ektem 'oer _

15 000 Kč

„ raut uři slavnostním zahá'enl festivalu 80 000 Kč

- . uhoštění umělců 15 000 Kč

- tlumočení 5 000 Kč

- ladění klavíru 10 000 Kč

- Asociace hudebních festivalů 25 000 Kč

35 000 Kč

CELKEM _ __ _ __ _ __ 3255000Kč

Dvořákova Příbramsko, zu.

adresa: Žižkova 708. Příbram ||, 261 01 Příbram! IČ: 04288254! tel: 725 se 70 66
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ROZPOČET PROJEKTU

|

Název oro'ektu: 51. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram

Termín konání oro'ektu: duben - květen 2019

NÁKLADY NA PROJEKT ' ' . '

1. Umělecké honoráře:
1 400 000 Kč

2. Další named : ' . . _-—---|

a náklad na ro'ekt řlmé _

150 000 Kč

800 000 Kč

_
100 000 Kč

- autorské „olatk „olatk OSA
40 000 Kč

_
80 000 Kč

s neřimé reži'ni náklad _ĚIĚ

- kancelářské notřeb
20 000 Kč

— s-o'e noštovné, telefon , fax , internet
30 000 Kč

lvtzd stáí'ch zaměstnanců
900 000 Kč

Ostatní náklad souvise'íci s ro'ektem fběr _

- raut oři slavnostním zahá'eni festivalu
80 000 Kč

- ohoštěni umělců _mm

_
10 000 Kč

- Iadéni klavínr
10 000 Kč

- Asociace hudebních festivalů m

___
m

ELKEM ._ __ . _ .. „_ . .. _ _ . .. .. 3 710000 Kč

Dvořákovo Příbramsko. zu,

adresa: Žižkova 708, Příbram Ii, 261 01 Příbram ) lČ: 04288254ítet1?25 88 70 66
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ROZP ' ET PROJEKTU

Název - o'ektu: 52. ročníkHudebniho festivalu Antonína Dvořáka Příbram

Termín konání ro'ektu: duben - květen 2020

. " |

NÁKLADY NA PROJEKT ' '_ _ . ' '

1. Umělecké honoráře: t 500 000 Kč

__

2- Další náklad : _

a náklad na ro'ekt řimé _

- ná'em orostor na realizaci oroektu 180 000 Kč

- náklad na orooa-aci 800 000 Kč

_ 120 000 Kč

- autorske Holatk „olatk OSA 40 000 Kč

_ 100 000 Kč

_—

__

b nermé rezi'n náklad

- kancelářské otřeb 20 000 Kč

- s-o'e uštovné. telefon . fax . intemet 30 000 Kč

_—

Mz- stái'ch zaměstnanců 900 000 Kč

Ostatní náklad souvise'icl s ro'ektem 'běr _

15 000 Kč

- raut iii slavnostním zahá'ení festivalu 80 000 Kč

15 000 Kč

» tlumočení 10 000 Kč

- ladění klavíru 10 000 Kč

- Asociace hudebních festivalů 25 000 Kč

- urovtze rode'ní unál __ _ _ _ _ 35 000 Kč

_ 3880 ooo Kč

Dvořákova Příbramsko, zu.

adresa: Žižkova 703, Příbram |:. 261 01Přibramí IČ; 04288254 ! tel: 725 se 70 as
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R02“ . ' ET PROJEKTU

Název ro'ektu: 53. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram '

Termín konání ro'ektu: duben - květen 2021 _

NÁKLADY NA PROJEKT ' ' ' : _

1. Umělecké honoráře: 1 800 000 Kč

__

2. Další náklad : _

_—

a náklad na udev íímé _

» ná'em rostor na realizaci ro'ektu 180 000 Kč

- náklad na renaaci 900 000 Kč

150 000 Kč

— autorské ----|attk „olatk OSA 40 000 Kč

_ 120 ano Kč

_—

__

o neřtmé reži'n náklad

- kancelářské » otřeb 30 000 Kč

- s-a'e uoštovné, telefon , fax , intemet 40 000 Kč

_—

Mz stál'ch zaměstnanců 900 000 Kč

_—

Ostatní náklad souvise'icl s uroektem 'běr _

15 000 Kč

- ram oři slavnostním zahá'eni festivalu 80 000 Kč

- ohoštenl umělců 15 000 Kč

15 000 Kč

- ladění klavíru 10 000 Kč

- Asociace hudebních festivalů 25 000 Kč

35 ano Kč

CELKEM . . . .. . . . . .... _ . _ _ . .._. 4 155 000 Kč

Dvořákova Příbramsko, zú.

adresa: Žižkova 703. Příbram ||, 261 01 Příbram z IČ: 04288254 ; tel: ?25 se ?o 66


