Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

44. Návrh na poskytnutí investičního příspěvku do veřejné sbírky
s názvem „Pamätná tabuľa sokolom – legionárom", návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 10 000,- Kč
do veřejné sbírky s názvem "Pamätná tabuĺa sokolom - legionárom" a návrh na provedení rozpočtového
opatření

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

investiční příspěvek ve výši 10 000,- Kč do veřejné sbírky s názvem "Pamätná
tabuĺa sokolom - legionárom" registrované pod číslem 000-2021-036970 u
Ministerstva vnútra SR, Sekcia verejnej správy, jež je organizována
Telocvičnou jednotou SOKOL Bratislava I Vinohrady, se sídlem Sokolská 1,
Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00896071, a to na bankovní účet IBAN: SK36
7500 0000 0040 2791 1400
rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí investičního příspěvku
do veřejné sbírky, která tvoří přílohu č... tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/215 konané dne 20. 4. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
Finančnímu výboru ZMB byl materiál předložen na zasedání konané dne 11. 5. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Odbor sportu
9.5.2022 v 13:09
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 9.5.2022 v 13:48
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
9.5.2022 v 13:48

Sestava vytvořena 9.5.2022 v 13:48
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva

Dopisem ze dne 1. 12. 2021 se na paní primátorku statutárního města Brna obrátil zástupce
Telocvičnej jednoty SOKOL Bratislava I Vinohrady (dále jen „TJ SOKOL“) se zdvořilou žádostí
o finanční příspěvek na obnovu pamětní desky pro legionáře, kteří zahynuli v bojích o
Slovensko v roce 1919. Jedním z padlých legionářů byl
brněnského Královo
Pole.
Původní pamětní deska 17 legionářům byla osazena 28. 10. 1936 ve vestibulu sokolovny
v Bratislavě, avšak po rozbití republiky v roce 1939 byla tabule zlikvidována. TJ Sokol má
zájem o její znovuobnovení, ale nemá na toto vlastní finanční prostředky. Rozhodl se tak
organizovat veřejnou sbírku.
Rozhodnutím Ministerstva vnitra Slovenskej republiky byla zapsána veřejná sbírka
občanského sdružení s názvem „Pamätná tabula sokolom – legionárom“ do registru veřejných
sbírek.
Dle aktuálního telefonického sdělení zástupce TJ SOKOL ze dne 11. 4. 2022 se prozatím
podařilo vysbírat 2 000,- Eur. V plánu mají desku slavnostně odhalit 28. 10. 2022, pokud se
jim podaří vybrat cílová částka cca 4 500,- Eur.
Porada vedení konaná dne 28. 3. 2022 vzala na vědomí dopis TJ SOKOL ze dne 1. 12. 2021
s žádostí o finanční příspěvek a souhlasila s finančním příspěvkem do veřejné sbírky ve výši
10 000,- Kč.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Komise RMB pro tělovýchovu a sport – materiál nepodléhá projednání v komisích.

Mgr.
Suchý

pro

Ing.
Kratochvíl

JUDr.
Kerndl

pro

RNDr.
Chvátal

JUDr.
Oliva

pro

Ing. Grund

Bc.
Koláčný

pro

Ing. Fišer

Mgr.
Hladík

pro

Róbert
Čuma

JUDr.
Vaňková

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/215 konané dne 20. 4. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 11 členy.

pro

pro

pro

pro

pro

pro
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TJ SOKOL Bratislava I - Vinohrad v
o

1

1)

B1104Bratisl

V Bratislave dia 1.12.2021

VdZend pani prim6torka,

Telocvidndjednota SOI(OL Bratislava I Vinokady m6 snahu obnovit' pam?itnri dosku pre
legiondrov, ktorl zahynuli v bojooh o Slovensko v roku 1919.
P6vodn6 pamiitn6 tabulh sedemdstim legiondrom bola osadend vo yestibule Sokolovne
v Bratislave e$te dia 28. 10. 1936, avlak po rozbiti Republiky v roku 1939 a obsatlenI
Sokolovne faiistickou Hlinkovou gardou bola pametn6 tabulh rozbit6 a zlikvidovand.
Vinohrady md zdujem pamdtnrl dosku znovu nechal vynbif
TJ SOKOL Bratislava
podarilo dohl'adaf men6, d6tumy a miesta narodenia padfch
archlve
TJ
sa
a initalovat'. V

I

legion6rov a doklady o pdvodnej pamatnej doske, ktonl vyhotovil bratislavskf akademiekf
TJ SOI(OL poXadala Md Bratislava - Star6 Mesto
sochfu
o finandnf podponi. Ked'Ze

vlroba dosky

md podl'a odborndho odhadu st6f asi 4.500,- Eur

(asi 1 I 5,000.- Kd) a ani TJ SOKOL a ani Md Star6 Mesto nem6 moZnosf takrl diastku
poskytnrif, vyplsala TJ SOKOL zbiorku na vy'robu pamdtnej tabule.
Vdtend pani primAtorka,
prosfm V6s v meue TJ Sokol Bratislava

I

Vinohrady o finandn, pdspevok. Tento je moZno

poslaf na bqgkovf {det v dSOB, as., IBAN SK36 7500 0OOO OO4O 2791 1400, BIC:
CEKOSKBX.
T6to prosba je smerovand na vietkych prim[torov a starostov rniest a obcl, oclkial legionAri

poch6dzali. Samozlejme aj na dlenov TJ Sokol v Bratislave, plim{torovi Bratislavy', Bmir
t,

a PrahY,

8o sokol slc.im pozdravor,-. NAZDAR!

Statut{uii mtsto Brno
Mngistrf t in&ta Brua

Dohinikf nsk6 n6m,
601 67 Brno
dpskf republika

1

S!attrt6rnt mEsto Brno
Maglstrdt m6sta Brla
,",.,

rr11.,'#

gn1u, affi3ozt
ril

tililll illillllllllllllllilllllfll lillil lllil

llf,bi !r7d3329o4 Dorudon

o'.

08.12.2021

Podfa S 5 ods. 3 z6kona o zblerkach sa na zakladE nevrhu na reglstrdclu verehej zuorky obthnskeho
zdrutenia s nezvom Teloo.viine Jednols sOKoL Brallslava Mnohrady zaplsule verejne zblerks 6
ndzvom ,Pamalnd labtlla soko[om - leglon{rom'do reglslrd verejnych zblerok MV sR pod alslom
verejnej zblerky 000.2021-0369J0 na vleobecne prospolny lrlel rozvoia I ochrany duchovnych hodn6t.
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Rozpoitov6 opatleni
Piijmy - zvjScni
ORJ

5100

\
3419

v tis.

Poloika

tt

V6cna n6pli

ORG

Upr. rozpodet
k'12. 4.2022

Ostatni pfijate vratky transferi a podobne pfiimy

2229

Ki

prava

Rozpodet

rozpodtu + -

po zmene

U

10

0

10

Kapit6lov6 vfdaje - zvfleni

oR.I

5't 00

s

3326

pol,

II

6380

(z

oR(;
301899

Vdcn6 neplfi

lnvestiani transfery Odboru spodu

Upr. rozpoaet

Upaava

RozpoCet

k 12. 4. 2022

rozpodtu + -

po zmdnd

0

'10

10
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