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Co se (zatím) nepovedlo?

• Bajkazyl

• Komunikace sociálních témat

• Směna JKC (tzv. trafostanice, ve skutečnosti velký stavební pozemek v 
centru města)

• Vyhlášení klimatické nouze



Bajkazyl

• Úpravou vyhlášky musí nově ukončit hudební produkci uvnitř klubu 
po 24 hodině

• Hlasování RMB 5 x 5, hlasování na ZMB 32 pro (14x ODS, 9x ANO, 5x 
ČSSD, 4x SPD)

• Vyhláška z pohledu Kultury nedává smysl, klub je odhlučněný

• Probíhají další jednání (Brno střed, ZMB)

• Cíl: revokace vyhlášky 



Komunikace sociálních témat

• Výzva kulturních institucí a jednotlivců – Nebuďme Evropské hlavní 
město asociální kultury (10.5.)

• EHMK 2028 – dlouhodobý projekt, zahrnutý ve strategii #Brno2050

• Podpora občanské aktivity – setkání s iniciátory (30.5.), odpověď 
(11.6.)

• Společný cíl v sociálních tématech, nedostatečná komunikace 

• Téma pro kandidaturu – ankety, analýza, kreativa

• Řešení: dohoda o lepší vzájemné komunikaci, zapojení vyzyvatelů do 
tvorby témat pro EHMK



Brno v sociální oblasti

• Schválení Tématického akčního plánu pro oblast sociálního bydlení 2019-
2022 (ZMB 18.6.)

• Schválení 50 bytů do výzvy 52 (senioři do 65 let věku, matky samoživitelky, 
mladí dospělí opouštějící ústavní péči, úplné rodiny s dětmi, atd.)

• Příprava projektů do výzvy 108 „Housing First“ - deadline říjen 2019

• Jednání s MČ

• Zřízení kontaktního centra – nízkoprahové služby občanům

• Příprava Koncepce sociálního bydlení

• Aktivní řešení situace na ubytovně Olomoucká – zbývá zabydlet posledních 
6 rodin a 8-9 seniorů (termín konec července 2019)



Klimatická nouze
• Potřeba učinit systémové kroky

• Pakt starostů a primátorů – závazek snížit emise CO2 o 40% 
do 2030

• Dotace na zelené střechy, vyhlášení programu SUWAC

• Národní úroveň – poslanec Radek Holomčík

• Rozvoj cyklo-infrastruktury (10M v rozpočtu 2019)

• Více: Klimapřednáška a debata Husa na Provázku 19.9.2019 
(Marek Lahoda, klimatolog, zastupitel MČ Královo Pole)



Klima: Opatření z pohledu kultury

• Novinka pro kulturní dotačníky ve smlouvách od 2020: 

“Příjemce se zavazuje nepoužívat při realizaci akce plastové nádobí k 
jednorázovému použití. Tato povinnost se vztahuje i na třetí subjekty, 
které působí na akci a podávají jídlo a nápoje účastníkům".

• Dlouhodobý cíl: Rekonstrukce kulturní infrastruktury z účelem 
ekologičtějšího a energeticky efektivnějšího provozu 



Co se povedlo?

• Vyjednat více peněz do kultury na 2019 (40,8 mil. Kč 
navýšení běžných výdajů (bez pokrytí zákonného navýšení 
platů v kultuře, tj. 115 mil. Kč), 60 mil. Kč kapitálových

• Např. navýšení financování CED (7 mil. provozní, 8 mil. 
kapitálové – na zlepšení tech. stavu HnP a HaDi)

• Nové Oddělení koncepce a rozvoje na OK (3 místa, celkem 
5 nových míst na OK) – EHMK, implementace strategie

• Vysoutěžení vybudování vstupů do vodojemů – říjen ready
• Zvelebování veřejného prostoru – graffiti legály



Co chystáme?

• Změna dotačních programů – více peněz, více hodnotitelů, kratší deadline. 
Cíl: rozdělení peněz již v lednu.

• Víceleté dotace – revize 2020, cíl: možnost lépe plánovat

• Přehledný online systém – přehled příjemců dotací v kultuře (…)

• Jednotná pravidla pro podporu významných top akcí (kultura, sport, 
lifestyle). Zatím do PV, následně do orgánů města.

• Plug and Play – zjednodušení pořádání kulturních akcí, vzor Jihlava, cíl: jaro 
2020 spustit pilot, postupně přidávat další – výzva ke spolupráci

• Veřejná soutěž na vodní prvky na Dominikánském náměstí (7.-8./2019)

• Kandidaturu na EHMK 2028 – materiál do zastupitelstva 2019/ jaro 2020



Strategické a větší projekty

• Janáčkovo kulturní centrum

• Kreativní centrum Brno

• Rekonstrukce FAVU – pilotní projekt kreativního centra

• V souvislosti s EHMK 2028: Janáčkovo muzeum, Divadlo na výstavišti…



JKC

• Zažehnání sporu s M1, dohoda o narovnání (podepsáno červen)

• Dohoda: v souladu s DUR, autorským dílem (vnějšek) a licenční 
smlouvou

• Dotace 600 mil na MK. Změna DUR ohrožuje dotaci

• Základ: vymístění tech. centra, akustika a pohodlí, zeleň

• Potřeba vyřešit směnu pozemku (přestaňme prosím říkat 
trafačka) – pravidelná jednání s Intrem: Robert Čuma

• Kolaudace 2023



KCB

• Odevzdaná DUR (435mil.) – Brno-sever 18.6.
• Přelom 2019/2020 podání žádosti do PS a ŘV ITI (podmínky: finální 

rozpočet stavby, indikátor konečný počet metrů čtverečních využitých 
ploch čistě jen pro KCB)

• 3/2020 podání úplné žádosti na OPPIK – 200mil. (platné ÚR)
• Do konce roku 2020 podepsání rozhodnutí o dotaci (podmínky: 

pravomocné stavební povolení)
• Realizace 2021-2022
• Kolaudace stavby KCB – 3/2023
• Dočasné oživení objektu: TIC, Tripitaka – Káznice žije!, Paměť národa
• Příští Kulturní parlament: říjen 2019 KCB (kreativní průmysly)



Dotazy?
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