Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

38. Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu Městské části
Brno-Žabovřesky - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Městská část Brno-Žabovřesky požádala v souvislosti s otevřením nově zrekonstruovaného kulturního
domu Rubín o neinvestiční transfer ve výši 80 tis. Kč na projekt Slovenské dny v KD Rubín. Akce se má
uskutečnit ve dnech 18. - 20. 11. 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu města Brna
městské části Brno-Žabovřesky na realizaci projektu Slovenské dny v roce 2021 s
tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru kultury MMB v
termínu do 28. 2. 2022;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která je přílohou č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/173. schůzi konané dne 29.9.2021 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
5.10.2021 v 11:29
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
5.10.2021 v 11:54

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 14:17
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Důvodová zpráva
Městská část Brno-Žabovřesky požádala v souvislosti s otevřením nově zrekonstruovaného kulturního
domu Rubín o neinvestiční transfer ve výši 80 tis. Kč na pilotní projekt Slovenské dny realizovaný
v kulturním domě Rubín. Akce se má uskutečnit ve dnech 18. - 20. 11. 2021. Tento projekt má za cíl
vytvořit tradiční kulturní point pro multikulturní festivalovou akci v kontextu česko-slovenské kulturní
scény, která rezonuje především retrospektivně, ačkoli jazyková bezbariérovost je významným pojítkem
mezi kulturní, hudební ale i společenskou scénou dodnes. Neméně důležitým důvodem pro vznik této
aktivity je i silné občanské zastoupení Slováků v populačním schématu metropolitního města Brna.
Letošní pilotní ročník akce by měl, v jedné z linií, připomenout i legendární odkaz Hany Hegerové.
Snahou je i vytvoření participativní spolupráce na úrovni městské části, honorárního konzula
a slovenského velvyslanectví, neboť provázanost kulturně-společenského vývoje Česka i Slovenska
vytváří přátelský společenský rámec, který je třeba udržovat.
Celkový rozpočet akce je naplánován na 120 tis. Kč, z čehož 40 tis. Kč bude finanční spoluúčast
městské části. Městská část potřebuje dofinancovat programovou část akce. Částka 80 tis. Kč bude
poskytnuta z rozpočtu OK MMB.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi kulturní RMB.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný
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Róbert
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RNDr.
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Ing.
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Mgr.
Suchý

Rada města Brna materiál projednala na R8/173. schůzi konané dne 29. 9. 2021:
Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne 6.10.2021.
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Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun
ORJ

§

Položka

7300

3319

5166

7300

6330

5347

ÚZ

ORG

7730

Věcná náplň

Konzultační a poradenské a právní služby
Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi
z toho: MČ Žabovřesky - Slovenské dny

Upr. rozpočet
Úprava
k 23.9.2021 rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

1 141

-80

1 061

0

80

80

80
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