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VÁŠ DOPIS Č. J.: Vážená paní

MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D.
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634 00 Brno

IČ: 75753308
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NAŠE Č. J.: MMB/0487513/2020
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. Pavla Lukešová
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DATUM: 19.11. 2020
POČET LISTŮ: 02

Objednávka č: 9732000051

Objednávka služby – konzultace a facilitace formou workshopu při aplikaci metodiky evaluace

kulturních příspěvkových organizací

Vážená paní magistro,

objednáváme u Vás službu - konzultace a facilitace formou workshopu při aplikaci tzv. Metodiky evaluace

kulturních příspěvkových organizací (Metodika evaluace kulturních příspěvkových organizací vznikla

v období 6/2016 – 7/2017 v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí ke

zvýšení kvality veřejné správy za pomocí metody MA21“, byla pilotně testována v Litoměřicích a jste její

autorkou; dále jen metodika) na Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci, se sídlem

Kobližná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 00101494 (dále jen KJM), a to v rozsahu:

1) Konzultace k analýze činnosti KJM

budou provedeny s ředitelkou určenými zaměstnanci KJM a příp. objednatelem;

výstupem bude dokument analýza činnosti KJM vytvořená dle metodiky;

budou provedeny v rozsahu 45 hodin;

2) Facilitace formou workshopu

bude zaměřen na zhodnocení analýzy činnosti dle bodu 1) a na diskuzi nad další koncepcí

rozvoje KJM na roky 2021 a 2022;

bude proveden za účasti ředitelkou určených zaměstnanců KJM a objednatele;

bude proveden v rozsahu 15 hodin (vč. práce na přípravě workshopu);

bude uskutečněn v sídle KJM, v případě omezení vyplývajících z právních předpisů, on-line

formou.

3) Konzultace poskytnuté objednateli

obsahem bude prezentace výsledků bodů 1) a 2) s výstupem v písemném dokumentu/tech a

případná doporučení pro zřizovatele KJM formou zápisu z jednání;

konzultace budou provedeny v rozsahu 10 hodin (vč. práce na přípravě dokumentu/ů).

Termín plnění: do 28. 2. 2021



 

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor kultury 

Dominikánské nám. 3 | 602 00  Brno | www.brno.cz 

 

 

Dohodnutá cena v sazbě za hodinu: 700,- Kč 

Dohodnutá celková cena: 49 000,- Kč  
Zhotovitel není plátce DPH. 
 

 

Fakturační adresa:  
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno,  

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

Příjemce: Odbor kultury MMB 

 

Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo s identifikačními údaji; 
- číslo faktury, číslo objednávky; 
- den vystavení a den splatnosti faktury; 
- označení banky a č. účtu, na který má být úhrada provedena; 
- popis provedených prací; 
- fakturovanou částku; 
- údaje o zápisu v ostatní evidenci; 
- podpis oprávněné osoby. 
 

Splatnost faktury: 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Vorlíčková 

vedoucí Odboru kultury MMB 
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