Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.12.2021
Uzavření darovací smlouvy
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - projekt
B - projekt 2. část
C - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Dne 09.12.2021 byla doručena žádost nadačního fondu Víly pro děti, který žádá finanční podporu pro
realizaci umělecké výmalby dětského oddělení fakultní nemocnice Brno.
Nadační fond spolupracuje s Fakultní nemocnicí Brno od roku 2019 a snaží se postupně zvelebit
jednotlivé chodby čekáren pro děti.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši .............. organizaci Víly
pro děti, nadační fond, Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice, IČO 04784880 na realizaci
umělecké výmalby prostor dětského oddělení ve FN Brno.
Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty

Vytvořeno 29.12.2021 15:08:27
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nadační fond

Motto:

„Kde je vůle, je i cesta.”

PROJEKT „ BRNO –2022”
UMĚLECKÁ VÝMALBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ FN BRNO
Zpracovala dne 20.11.2021
Michaela Piňosová
nadační fond Víly pro děti

Organizace Projektu „FN BRNO-2021“
Víly pro děti, nadační fond
Velkomoravská 345/347 696 18 Lužice
IČ:04784880
Bankovni spojení:115-1948960297/0100 KB
info@vilyprodeti.cz
www.vilyprodeti.cz
Výtvarný návrh a organizace výmalby:
Michaela Piňosová
telefon: 603 828 714
e-mail: pinosova@vilyprodeti.cz

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ:65269705, DIČ:CZ65269705
Bankovní spojení:71234621/0710
telefon: 532 232 854 / 532 232 846
www.fnbrno.cz
Ředitel FN Brno
MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
telefon: 532 232 000
e-mail:sterba.jaroslav@fnbrno.cz
Zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP pro DN
PhDr. Jana Šífová, MBA
telefon: 532 234 474
e-mail: sifova.jana@fnbrno.cz
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Umělecká výmalba Dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno
Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou i superspecializovanou péči
ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0-18 let.
Umělecká výmalba aktivně započala již roku 2020 a díky velmi pozitivním ohlasům jak ze strany malých pacientů, tak
i zdravotního personálu, jsme se společně s vedením nemocnice dohodli na další umělecké výmalbě těchto rozhehlých
a náročných prostor dětského oddělení.
V hledáčku máme nyní veřejný prostor, kde děti čekají na různá vyšetření mnohdy i velmi dlouhou dobu.
Poslední umělecké úpravy zde byly provedeny téměř před dvaceti lety a tedy akutně potřebují zvelebení, aby se zde
děti cítili lépe a nervozita a stres nebyl tak výrazný.
Co se týká motivů, budeme opět pokračovat přírodními motivy v kombinaci, pokud to bude možné, s tématy z našich
starých českých pohádek.
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Rozměry oddělení ORL
Každé oddělení i z důvodů orientačních bude vymalováno v jedné barevné harmonii. Mimo povinné malování se tyto
prostory více jak 20 let nezměnily, ale původní malbička je tak hezká a příjemná, že není nutné ji překrýt, ale pouze
vhodně restaurovat a barevně osvěžit.
Protože se jedná o motiv s prvky měst, dopravních prostředků, atd., jeví se nám jako nejideálnější spojit staré a nové
malby opět přírodním motivem, v tomto případě motivem louky s vlčími máky. Dětským prvkem zde pak budou balóny
se zvířátky a malé balonky na provázku.
Aktuální fotografie - první část chodby

1,5m

2,5m

40m

2,5m

40m
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Oddělení ORL - umělecká výmalba.
Oddělení sestává z dlouhé chodby s vyšetřovnami a s čekárnou pro děti. Na schematickém náčtrku je vyznačena
chodba a její protilehlá část. Uměleckou výmalbu aplikujeme pouze na jednu stěnu a protilehlá bude pouze v jedné
barevnosti laděná k výmalbě. Na této stěně budou umístěny také co nejvíce informační směrovky, cedule ap.
Aktuální fotografie - první část chodby - návrh barevnosti

1,5m

2,5m

40m

2,5m

40m

Barevnost stěn:
Světle růžová s bílými mráčky a jemnou grafikou

Původní kresby

Bílá

Barva trubek
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Aktuální fotografie - druhá část chodby - vizualizace
Celková délka chodky je 40m a to je hodně. Je
rozčlleněná dveřní do vyšetřoven.
Vzhledem k tomu, že zde již nesmí být umístěny žádné
nástěnky, je umělecká výmalba ideální volbou, jak tyto
prostory zpříjemnit a ochránit také proti oděru.
Vstup do vyšetřoven natónujme od bílé bavy, která přímo
navazuje na původní kresby, do jemně růžové barvy.
Zde budou po celé ploše nepravidelně namalovány bílé
obláčky a stylizované hvězdičky.
Nad celou krajinou se pak budou vznášet balóny se
zvířátky, a nahodile i malé balónky jen tak vypuštěné z
ruky.
Pokud to bude možné, rádi bychom zde umístili i 3D obrázky s motivy balonu, třeba i draka a sluníčko. Tyto obrázky
by byly přimontovány šroubky přímo do zdi, aby nedošlo ke zcizení a potom barevně doretušovány.
Protilehlou stranu ponecháme v klasické bílé barvě. Odlehčí a prosvětlí celou kompozici. Zde výmalba nebude, pouze
solitérně výtvarný prvek.
Na fotografii vidíte roh čekárny, který je laděn do jemně zelené barvy a v čelní stěně bude práve nosný motiv louky s
mákem.
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Rozměry oddělení ORL
Vlasntí čekárna pro děti je ve tvaru tvaru U, zde jsou lavice na sezení. Uprostřed je podpěrný sloup s již poškozenou
starou dětskou malbou. Na tomto sloupu chceme umístit hlavní motiv, specifický pro každé oddělení . V tomto případě
motiv louky s vlčími máky.
Výmalba z máků bude na čelní stěně a boční stěny na zklidnění budou v zelenkavé barvě. To vše bude kortespondovat
s navazující chodbou, kde máme původní malby s natónovanou růžovou oblohou.

12m

1,5m

2,5m

Čelní stěna čekárny

Boční stěny

8m

2,5m

8m
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Aktuální fotografie - první část chodby - návrh barevnosti

Čelní stěna čekárny

Boční stěny

Barevnost stěn:
Jemně zelenkavá
Umělecká výmalba - louka s vlčími máky

Okno
Barva trubek
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Umělecká výmalba dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno

ODDĚLENÍ ORL - předpokládaný rozpočet
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nadační fond

Motto:

„Kde je vůle, je i cesta.”

PROJEKT „ BRNO –2022”
II. část
UMĚLECKÁ VÝMALBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ FN BRNO
Zpracovala dne 20.11.2021
Michaela Piňosová
nadační fond Víly pro děti

Organizace Projektu „FN BRNO-2021“
Víly pro děti, nadační fond
Velkomoravská 345/347 696 18 Lužice
IČ:04784880
Bankovni spojení:115-1948960297/0100 KB
info@vilyprodeti.cz
www.vilyprodeti.cz
Výtvarný návrh a organizace výmalby:
Michaela Piňosová
telefon: 603 828 714
e-mail: pinosova@vilyprodeti.cz

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ:65269705, DIČ:CZ65269705
Bankovní spojení:71234621/0710
telefon: 532 232 854 / 532 232 846
www.fnbrno.cz
Ředitel FN Brno
MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
telefon: 532 232 000
e-mail:sterba.jaroslav@fnbrno.cz
Zástupce zdravotnického náměstka pro NLZP pro DN
PhDr. Jana Šífová, MBA
telefon: 532 234 474
e-mail: sifova.jana@fnbrno.cz
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Umělecká výmalba Dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno
Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou i superspecializovanou péči
ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0-18 let.
Umělecká výmalba aktivně započala již roku 2020 a díky velmi pozitivním ohlasům jak ze strany malých pacientů, tak
i zdravotního personálu, jsme se společně s vedením nemocnice dohodli na další umělecké výmalbě těchto rozhehlých
a náročných prostor dětského oddělení.
V hledáčku máme nyní veřejný prostor, kde děti čekají na různá vyšetření mnohdy i velmi dlouhou dobu.
Poslední umělecké úpravy zde byly provedeny téměř před dvaceti lety a tedy akutně potřebují zvelebení, aby se zde
děti cítili lépe a nervozita a stres nebyl tak výrazný.
Co se týká motivů, budeme opět pokračovat přírodními motivy v kombinaci, pokud to bude možné, s tématy z našich
starých českých pohádek.
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Reálné foto ddělení CHIRURGIE
Každé oddělení i z důvodů orientačních bude vymalováno v jedné barevné harmonii.
Téma korálový útes se spoustou rybiček, korálů a podmořských rostlin, to je to pravé pro toto oddělení.

PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Oddělení CHIRURGIE
Aktuální fotografie - čekárna a první část chodby

2,5m

24m

2,5m

24m

Projekt „FN BRNO-2022“— strana 4

PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Oddělení ORL - umělecká výmalba.
Oddělení sestává z dlouhé chodby s vyšetřovnami a s čekárnou pro děti. Na schematickém náčtrku je vyznačena
chodba a její protilehlá část. Uměleckou výmalbu aplikujeme pouze na jednu stěnu a protilehlá bude pouze v jedné
barevnosti laděná k výmalbě. Na této stěně budou umístěny také co nejvíce informační směrovky, cedule ap.
Aktuální fotografie - panorama + návrh barevnosti

1,5m

2,5m

24m

2,5m

24m

Barevnost stěn:
Jemně béžová

Jemná grafika v podkladu

Umělecká výmalba

Barva trubek
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Aktuální fotografie - vizualizace
Rozměry všech oddělení jsou téměř
totožné, vždy dlouhá chodba a velký
prostor čekárny.
Protože dominantou oddělení bude
korálový útes, doplňkovou barevností
je idelní okrové až oranžové pojetí.
Grafické prvky na stěne ve formě
spirálek budou ve stejné barevnosti
jen světlejší, tak aby nerušily , ale
zároveň upoutaly. Vše bude ruční
práce, takže žádný motiv ani spirála se
nebude opakovat.

Pokud to bude možné, rádi bychom zde umístili i 3D obrázky s motivy rybiček. Tyto obrázky by byly přimontovány
šroubky přímo do zdi, aby nedošlo ke zcizení a potom barevně doretušovány.
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Na čelní stěně čekárny
bude namalován
stěžejní motiv
korálového útesu.
Boční stěny zdo tón v
tónu jemná grafika,
případně jen solitérně
motic vodních rostlin.
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Boční stěny zdo tón v
tónu jemná grafika,
případně jen solitérně
motic vodních rostlin.

Na čelní stěně čekárny
bude namalován
stěžejní motiv
korálového útesu.
Boční stěny zdobí tón
v tónu jemná grafika,
případně jen solitérně
motiv vodních rostlin.

Na čelní stěně čekárny
bude namalován
stěžejní motiv
korálového útesu.
Boční stěny zdo tón v
tónu jemná grafika,
případně jen solitérně
motic vodních rostlin.
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Umělecká výmalba dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno

ODDĚLENÍ ORL - předpokládaný rozpočet
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PROJEKT „FN BRNO - 2022“
Rozměry oddělení ORL
Vlasntí čekárna pro děti je ve tvaru tvaru U, zde jsou lavice na sezení. Uprostřed je podpěrný sloup s již poškozenou
starou dětskou malbou. Na tomto sloupu chceme umístit nosný motiv, specifický pro každé oddělení . V tomto případě
motiv louky s vlčími máky.
Výmalba z máků bude na čelní stěně a boční stěny na zklidnění budou v zelenkavé barvě. To vše bude kortespondovat
s navazující chodbou, kde máme původní malby s natónovanou růžovou oblohou.

12m

1,5m

2,5m

Čelní stěna čekárny

Boční stěny

8m

2,5m

8m
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Aktuální fotografie - první část chodby - návrh barevnosti

Čelní stěna čekárny

Boční stěny

Barevnost stěn:
Jemně zelenkavá
Umělecká výmalba - louka s vlčími máky

Světle modrá
Barva trubek
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Umělecká výmalba dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno

ODDĚLENÍ ORL - předpokládaný rozpočet
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Darovací smlouva
č. 2021/D/.....
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

se sídlem:
IČ:
zastoupené:
bankovní spojení:
(dále jen „dárce“)
sídlo:
IČO:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „obdarovaný“)

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
9005-22824641/0100, Komerční banka, a.s.
Víly pro děti, nadační fond
velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice
04784880
Michaelou Piňosovou, předsedkyní správní rady
115-1948960297/0100, KB, a. s.

Článek I.
Předmět smlouvy
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši ..... Kč (slovy: ...........korun českých) za účelem
podpory realizace umělecké výmalby prostor dětského oddělení ve FN Brno.
Obdarovaný takto specifikovaný dar přijímá a zavazuje se k jeho využití dle účelu stanoveného
v odst. 1 tohoto článku.
Dárce převede finanční prostředky na účet obdarovaného uvedený v záhlaví smlouvy do 15-ti
dnů od podpisu této smlouvy.
Obdarovaný je povinen předat dárci do 31.12.2022 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat
způsob použití darovaných finančních prostředků.
V případě, že do data sjednaného v bodě 4) tohoto článku obdarovaný nepředá písemnou zprávu
prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené v bodě 1) tohoto
článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet dárce č. ú. 19-22824641/0100, nejpozději
do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru.
V případě, že do data sjednaného v bodě 4) tohoto článku obdarovaný dar pro účely uvedené
v bodě 1) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je povinen dar, nebo jeho část,
vrátit dárci na účet č. ú. 19-22824641/0100, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení
písemné výzvy k vrácení daru.
Obdarovaný se zavazuje, že splní své povinnosti, které mu plynou z daňových zákonů platných
na území ČR.
Článek II.
Ostatní ujednání

1.
2.
3.

Tato darovací smlouva byla schválena usnesením RM č. ............ ze dne 15.12.2021.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, kdy tři vyhotovení obdrží dárce
a jedno obdarovaný.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
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4.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí,
je projevem jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu a nebyla sepsána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
„Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení
k jejich užití a uveřejnění na webových stránkách města Kuřimi bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek“.

V Kuřimi dne ………………………………….

…………………………………
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

V …………………… dne ……………….……

.......................................................
Michaela Piňosová
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