MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018

Bod programu:

15

Předkládá:

Bc. Lenka Kopřivová

Okruh zpracovatelů:

Bc. Lenka Kopřivová

Zpracoval:

Bc. Lenka Kopřivová

Název bodu:

Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení - Mgr. Roman
Helcl

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí dotace na realizaci výstavy ve Staré radnici - OLI V. HELCL: U.M.O dle důvodové
zprávy
2. schvaluje/neschvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3392
pol. 5212
b) odd. § 6399
pol. 5901

orj. 03 ORG 20 00000 00 3300
orj. 16 ORG 70 00000 00 0000

+ 52 000,- 52 000,-

ad a) zvýšení výdajů na dotace mimo dotační řízení v oblasti kultury fyzickým osobám
podnikajícím
ad b) snížení rezervy
dle důvodové zprávy
3. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení mezi městem
Hranice a Mgr. Romanem Helclem, smlouva č. 01-2018193 ve znění uvedeném v příloze č.
2 důvodové zprávy
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace uvedené v bodě 3

Důvodová zpráva:
Mgr. Roman Helcl připravuje realizaci výstavy ve Staré radnici s názvem OLI V. HELCL:
U.M.O. v měsících září až říjnu 2018.
Oli Helcl byl jednou z nejzásadnějších postav hranické kulturní a politické scény a od 70. let
byl spjat s Hranicemi. Byl to výtvarník, fotograf, typograf, vůdčí osobnost sametové revoluce
na Hranicku, vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní, disident, organizátor výstav,
koncertů, happeningů, šéfredaktor a vydavatel týdeníku Přehled. Díky svým kontaktům
mnohokrát obohatil kulturní a společenský život na Hranicku např. výstavami Olbrama
Zoubka či Kurta Gebauera, představením japonského herce a tanečníka Mina Tanaky či
vlastními happeningy, které byly zaznamenány jako důležité události v regionu v publikacích
Muzea umění v Olomouci.
Výstavu z pozůstalosti připravuje rodina a přátelé. Výstava sestává z Helclových sítotisků,
kovových a dřevěných šperků a hlavně fotografií zachycujících Hranice a její obyvatele.
Na vernisáži výstavy v září 2018 vystoupí zpěvačka Lenka Dusilová, úvodní slovo pronese
ředitel divadla Archa Ondřej Hrab.
Celkové náklady na realizaci výstavy jsou 95 tis. Kč, Mgr. Helcl žádá o dotaci ve výši 52 tis.
Kč.
Poskytnutá dotace bude použita na tisk a adjustaci fotografií tako (pouze část rozpočtu):
1. 3 ks adjustovaných fotografií formátu 120x80 cm. Fotografie budou zalaminovány
matným laminem v profilu Nielsen.
Cena 4.000,- Kč za kus. Celkem 12.000,- Kč.
2. Úvodní panel obsahující text a fotografie - tisk 120x80 cm nalepeno na kappě 0,5 cm
a zalaminováno.
Cena 1.200,- Kč
3. 62 fotografií formátu 60x40 cm. Pigmentový tisk na speciální barytový papír 290 g/m2
Fomei Collection Baryta Mono.
Cena 29.000,- Kč
4. dodatečně byla zjištěna potřeba některé negativy restaurovat a upravit pro tisk. Cca 40
foto cena za přípravu jedné fotografie 250,- Kč, tj. celkem 10.000,- Kč. Cena zahrnuje
scanování a
retuš. (Scanování ostatních neporušených filmů vyjde na 20.000,- Kč)
Po konzultaci s žadatelem o dotaci bylo upřesněno, že vlastníkem dokumentů je žadatel.
V případě zájmu lze dohodnout jejich věnování městu.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Příloha č. 1 - Mgr. Helcl_žádost_výstava.pdf
Příloha č. 2 - 012018193 - Mgr. Helcl_výstava.doc
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