Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

90. Návrh na změnu účelu využití specifické dotace na pořádání
kulturní akce poskytnuté městské části Brno - Nový Lískovec pro
rok 2022
Anotace
Vzhledem k v lednu a únoru 2022 stále přetrvávajícím vládní opatření související s epidemií COVID-19
žádá městská část Brno – Nový Lískovec o možnost využití již schválených finančních prostředků na
pořádání jiné kulturní akce, neboť ta původní se v daném termínu konat nesměla. Městské části Brno –
Nový Lískovec byla dne 9. 11. 2021 ZMB schválena specifická dotace na kulturní akci 8. Poleskavský
ples (putovní krojový ples) ve výši 20 tis. Kč. Vzhledem k výše zmíněným důvodům se akce nemohla
uskutečnit. Městská část Brno – Nový Lískovec by tyto finance využila na jinou kulturní akci pořádanou
městskou částí, a to Kameňák se baví.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelu použití specifické dotace v objemu 20 tis. Kč poskytnuté městské části
Brno - Nový Lískovec pro rok 2022 na základě usnesení Zastupitelstva města Brna č.
Z8/33 bod 13 v rámci postoupených příjmů od města Brna z kulturní akce "8.
Poleskavský ples (putovní krojový ples)" na kulturní akci "Kameňák se baví".

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022 a doporučila ke
schválení. Schváleno jednomyslně 9 členy.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
9.6.2022 v 12:53
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
9.6.2022 v 10:53
Sestava vytvořena 9.6.2022 v 12:53
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Důvodová zpráva
V rámci postoupených příjmů z rozpočtu města Brna pro rok 2022 obdržely městské části (dále jen
„MČ“) finance na kulturní akce místního významu.
Vzhledem k tomu, že v lednu a únoru 2022 stále přetrvávala vládní opatření související s epidemií
COVID-19 se na Odbor kultury MMB (dále jen „OK MMB“) obrátila MČ Brno – Nový Lískovec s žádostí
o možnost využití již schválených finančních prostředků na pořádání jiné kulturní akce, neboť ta původní
se v daném termínu konat nesměla.
MČ Brno – Nový Lískovec byla dne 9. 11. 2021 Zastupitelstvem města Brna schválena specifická dotace
na kulturní akci 8. Poleskavský ples (putovní krojový ples) ve výši 20 tis. Kč. Vzhledem k výše zmíněným
důvodům se akce nemohla uskutečnit. MČ Brno – Nový Lískovec by tyto finance využila na jinou kulturní
akci pořádanou MČ, a to Kameňák se baví.
Jedná se o tradiční akci na začátku školního roku, kdy park Pod Plachtami v Novém Lískovci ožije
hudbou, soutěžemi pro děti, táborákem s možností posezení a občerstvení. Událost pořádá městská
část Brno – Nový Lískovec prostřednictvím členů komise pro kulturu, kteří zajišťují konání a průběh celé
akce. Soutěžní stanoviště mají nejrůznější neziskové, příspěvkové a další organizace v Novém Lískovci
i okolí. Jde tak o vzájemnou podporu, kdy mohou na stanovištích propagovat svou činnost a provádět
nábor dětí a nových členů. Zájemců je mnoho a rok od roku návštěvnost stoupá.

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík
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Lukášová
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Materiál projednala Komise kulturní RMB na zasedání č. R8/KK/43 konaného dne 30. 5. 2022.
Přítomno: 11 členů – 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Komise doporučuje ke schválení.
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Rada města Brna materiál projednala na své R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022.
Schváleno jednomyslně 9 členy.
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Finanční výbor ZMB materiál projedná dne 15. 6. 2022.
Přílohy
- Žádost MČ Brno – Nový Lískovec
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FINANČNÍ ODBOR

, Oblá 75a, 634 00 BRNO
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Mgr. Jindřiška Kamensk
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E-MAIL:
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Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor kultury
p. Mgr. Hana Malečková
Dominikánské nám. 3
Brno

11. 4.2022

Žádost o změnu účelu — pořádání kulturních akcí

Z důvodu přetrvávajících vládních opatření souvisejících s epidemií COVID-19 v lednu a únoru
2022 jsme nemohli využít schválenou specifickou dotaci ve výši 20 tis. Kč na pořádání

Poleskavského plesu.

Schválené finanční prostředky bychom rádi využili na jinou tradiční kulturní akci konanou v roce
2022 pořádanou městskou částí, a to:
Kameňák se baví — 20 tis. Kč.
Děkuji a s pozdravem

Ing. J
Starostka MČ
ÚMČ Brmo Nový Lískovec
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