Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

Informativní zpráva k předávání Cen města Brna
Anotace
Informativní zpráva o odmítnutí převzetí finanční hotovosti jako součásti Ceny města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bez usnesení

Stanoviska
Radě města Brna byla zpráva předložena na schůzi č. R8/197 konané dne 9. 2. 2022.
Materiál nepodléhá projednání ve výborech ZMB.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí
29.3.2022 v 10:28
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 29.3.2022 v 14:03
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Informativní zpráva
k předání Cen města Brna za rok 2021
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/34 konaném dne 7. prosince 2021 schválilo
udělení Cen města Brna za rok 2021 v patnácti kategoriích. Součástí ocenění, kromě pamětního listu
a plastiky, je také finanční hotovost ve výši 20 tis. Kč.
V oblasti zásluhy o svobodu a demokracii byla Cena města Brna za rok 2021 udělena Ing. Jiřímu
Müllerovi. Pan Müller v rámci ověřené Plné moci k převzetí Ceny města Brna ze dne 19. 1. 2022, neboť
při slavnostním ceremoniálu konaném dne 25. 1. 2022 ho zastupovala dcera, odmítl převzetí finanční
odměny 20 tis. Kč. Výše uvedená plná moc je přílohou této informativní zprávy.
Odbor vnitřních věcí předložil tuto informaci Radě města Brna na její schůzi č. R8/197 konané dne
9. 2. 2022 a nyní ji předkládá také Zastupitelstvu města Brna.
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