Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

51. Změna účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO,
příspěvkovou organizaci
Anotace
Kancelář marketingu a cestovního ruchu předkládá návrh na změnu účelu příspěvku zřizovatele pro TIC
BRNO, příspěvkovou organizaci, z akce Silvestr 2020 na akci Brněnské Vánoce 2020

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelu příspěvku zřizovatele pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci, z akce
Silvestr 2020 na akci Brněnské Vánoce 2020

Stanoviska
Materiál projednala Rada města Brna na R8/118. schůzi dne 25. 11. 2020.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Markéta Soukupová MBA
vedoucí odboru - Kancelář marketingu a cestovního
ruchu
26.11.2020 v 10:57
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Kristýna Černá
eZMB / eRMB - Člen Zastupitelstva města Brna předkladatel/ka
26.11.2020 v 12:51

Sestava vytvořena 27.11.2020 v 10:00
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Důvodová zpráva
Kancelář marketingu a cestovního ruchu překládá na žádost TIC BRNO, p.o., návrh na změnu
účelu příspěvku Silvestr 2020.
Vzhledem k aktuální situaci a vládním nařízením v souvislosti s COVID-19, jež nařizují zákaz
hromadných akcí a sdružování osob, a taktéž vzhledem k usnesení Rady města Brna na
schůzi č. R8/110 dne 21. 10. 2020, kterým souhlasila s konáním akce Brněnské Vánoce 2020
ve var. A (zrušení akce Brněnské Vánoce 2020 jako hromadné akce, přičemž součástí varianty
je převoz a výzdoba vánočního stromu, instalace Betléma) se navrhuje zrušit v letošním roce
akci Silvestr a doporučuje účelový příspěvek od KMCR použít na krytí nákladů souvisejících s
akcí Brněnské Vánoce 2020.
TIC BRNO každoročně realizuje na základě pověření RMB akci Brněnské Vánoce, jejíž hlavní
náplní jsou vánoční trhy na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí a dále kulturní
a doprovodné programy. Projekt byl v minulých letech financován z vlastních výnosů
z projektu, konkrétně pak z pronájmů prodejních stánků. V letošním roce, dle rozhodnutí RMB,
nebude akce zrealizována ve standardní podobě, zejména nedojde k pronájmu stánků
v plánovaném rozsahu.
V případě bude-li TIC zajišťovat pro prodejce pronájem stánků a služby s tím spojené, bude
částka příjmu od prodejců rovna výši nákladů, které TIC BRNO touto činností vzniknou.
Organizace z poskytnutí této služby nebude generovat žádný zisk.
Organizace proto nedisponuje finančními zdroji na krytí nákladů spojených s přípravou
projektu a na přípravu a realizaci alternativního programu pro vánoční Brno. Jedná se zejména
o instalaci betléma řezbáře, pana
, který bude umístěn na Dominikánském náměstí,
ZOO koutek, vánoční strom umístěný na náměstí Svobody, celkovou výzdobu a vánoční
osvětlení obou náměstí.
Vzniklé náklady navrhujeme saturovat účelovým příspěvkem původně určeným na akci
Silvestr 2020.
Přehled položek nákladů v celkové výši 1 mil. Kč.
BRNĚNSKÉ VÁNOCE 2020 - požadavek na finanční krytí projektu z účelového
příspěvku zřizovatele
nákladová položka
TSB osvětlení vánočních trhů, výzdoba (betlém, Dominikánské nám,
nám. Svobody, Radnická…
vánoční strom NS (posudek, úklid)
zapůjčení betlému pana Halouzky, dovoz, instalace, deinstalace
bezpečnostní agentura (ostraha betlém, vánoční strom)
CELKEM

částky v Kč vč.
DPH
105 000
50 000
480 650
364 350
1 000 000
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Materiál projednala Rada města Brna na R8/118. schůzi dne 25. 11. 2020 a souhlasila se
zrušením akce Silvestr 2020.
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Schváleno jednomyslně 11 členy.
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