ZÁPIS
ze třetího jednání DOZORČÍ RADY FILHARMONIE BRNO ve volebním období 2014 – 2018
konaného dne 26. září 2016 v salónku ředitele FB (Komenského nám. 8, 602 00 Brno, 1. patro)
Přítomni:
za Dozorčí radu FB

za FB

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

PhDr. Marie Kučerová

Jakub Kořínek

Ing. Roman Fürle

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph. D.

Mgr. Blanka Prokšová

Mgr. Zuzana Vojtová
Ing. Karel Rezler
za MMB – kulturní komise
PhDr. Karla Hofmannová
Omluveni:
Marie Škárková

Návrh programu:
1. Seznámení s aktuálním stavem aktivit FB
2. Koncertní sezóna 2016/2017, plány na další sezónu
3. Rozpočet roku 2016 a výhled na rok 2017
4. Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené OK MMB
5. Restaurace v prostorách Besedního domu
6. Janáčkovo kulturní centrum – aktuální informace
7. Různé

Bod č. 1 Seznámení s aktuálním stavem aktivit FB
Paní Kučerová ve stručnosti uvedla aktivity FB v současnosti:
Zahajovací koncert sezóny proběhl 18. 09. 2016 na Stadionu na Kounicove ulici. Na koncert v tomto
sále, původním sídle Filharmonie, jsou velmi pozitivní ohlasy. Sál je ale velmi problematický a
dlouhodobě nevyužitelný.
Paní Kučerová rozvedla téma chybějících prostor pro symfonické koncerty v dalších sezónách.
Vzhledem k plánované rekonstrukci Janáčkova divadla je nutní přesunout alespoň jednu abonentní
řadu do jiného prostoru. Takový prostor, s vyhovující kapacitou, akustikou a potřebným zázemím, ale

v Brně není. Z nutnosti se tedy jedna koncertní řada přemístí z Janáčkova divadla do Besedního
domu. Aby bylo možné zajistit kapacitu alespoň pro všechny abonenty, musí FB zařadit na program
řadu se třemi koncerty po sobě (4 x za sezónu). Ani tak však nedosáhne na kapacitu dvou koncertů
v JD. Nutným následkem bude i pokles abonentů a posluchačů celkově, o čemž byl dopředu
informován zřizovatel FB.
Paní Kučerová dále zmínila :
-

-

Úspěšné absolvování zahajovacího koncertu prestižního festivalu Anima Mundi v italské
Pise.
Expozice Nové Hudby – informace o festivalu s tématem Prostor poslechu, pozvání na
zahajovací koncert s Filharmonií Brno, Tisková konference 12. 10. 2016.
v letních měsících proběhly opravy na Besedním domě:
o čerpání dotace na repase oken a dveří (strana z Husovy ulice, vstupní dveře)
o oprava vstupního portálu
o světla v hlavním sále BD (přináší větší úsporu, lepší světlo, menší tepelný výdej
atd.)
v průběhu září se kompletují žádosti o dotace (MKČR, JMK, nadace)

Bod č. 2 Koncertní sezóna 2016/2017, plány na další sezónu
Paní Kučerová ve stručnosti uvedla informace o plánech v sezóně 2016/2017:
-

-

abonentní cykly a další aktivity FB zůstávají ve stejném rámci jako v předchozí sezóně
stěžejní je řada v Janáčkově divadle, řada s třemi koncerty v BD je tradičnější a
progresivnější je druhá řada v Besedním domě.
významnou řadou jsou i Mimořádné koncerty (v čele s oblíbeným Novoročním
koncertem)
pokračují řady Veřejných generálek, Mladá krev a Jazz and World Music
FB i nadále hledá nového šéfdirigenta. V sezóně se objevuje mnoho zvučných
dirigentských jmen (Joel, Buribajev, Scaglione, Liebreich ad.) a vedení bude vyvíjet
snahu, aby se na konci sezóny šéfdirigent vybral.
se začátkem sezóny začíná i druhá řada Akademie FB, jejíž fungování se zatím velmi
osvědčilo.
i nadále bude probíhat spolupráce s JAMU (Hudební manažerství – výuka)

Bod č. 3 Rozpočet roku 2016 a výhled na rok 2017
DR obdržela dopředu finanční plnění k 30. 06. 2016 a plán nákladů a výnosů pro rok 2017.
Pan Fürle informoval, že za první pololetí 2016 je rozpočet vyrovnaný a plán na další rok
nepředpokládá větších problémů. Plán pro rok 2017 zatím ještě není kompletní.
Diskuze nad příspěvky JMK a MK, sponzorstvím a dalšími formami finanční podpory činnosti FB.
DR doporučila více rozvíjet projekty Mecenášského klubu a Fanklubu FB.

Bod č. 4 Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené OK MMB
Bylo zhodnoceno, že výsledky jsou bez většího pochybení. Menší nedostatky se objevují u veřejných
zakázek.

DR projednala a vzala na vědomí Zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly, provedené OK MMB ve
FB, vč. opatření ředitelky FB k odstranění nedostatku.
Usnesení bylo přijato všemi pěti přítomnými členy.
Bod č. 5 Restaurace v prostorách Besedního domu
Vedení FB seznámilo DR s aktuálním stavem restaurace:
- po neúspěšném výběrovém řízení na přelomu roku bude vedení usilovat o získání finančních
prostředků na dokončení rekonstrukce z rozpočtu SMB. Následně zadá vlastní realizaci buď přímo FB
nebo investiční odbor MMB. Oprava bude včetně veškerých příprav trvat cca rok až rok a půl. Je
nutné dodržet dané postupy (investiční záměr, památkový ochrana aj.). Rekonstrukce bude zásadní a
měla by prostor přiblížit původnímu vzhledu.
Bod č. 6 Janáčkovo kulturní centrum – aktuální informace
Paní Kučerová nastínila aktuální stav JKC:
-

právě probíhá kvalifikační kolo na výběr architektonicko-akustického týmu realizátorů.
Začátkem roku 2017 by měl být znám vítěz.
plánovaný termín otevření – září 2020
finance: právě se dokončuje podpis Memoranda o spolupráci JMK, MK ČR a SMB na
financování JKC. Memorandum je již podepsáno JMK a SMB a 05. 10. by mělo dojít
k podpisu ministrem kultury ČR.

Bod č. 7 Různé

Termín dalšího zasedání byl stanoven na březen 2017 (po zpracování Zprávy o činnosti).

Sestavil: Ing. Roman Fürle

Ověřil: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

