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Název:
•

Pomoc obcím postiženým tornádem (živelní pohromou) na území
Jihomoravského kraje
Obsah:

•

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno - Líšeň
schvaluje poskytnutí finančního daru celkem ve výši 400.000 Kč obcím na Břeclavsku
a Hodonínsku postižených tornádem, a to konkrétně:
-obci Hrušky, se sídlem U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185, finanční dar
ve výši 100.000 Kč na účet č. 123-4548350207/0100
-obci Moravská Nová Ves, se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,
IČO: 00283363, finanční dar ve výši 100.000 Kč na účet č. 6013203349/0800, variabilní
symbol 1
-obci Mikulčice, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČO: 00285102, finanční dar
ve výší 100.000 Kč na účet č. 299222440/0300
-obci Lužice, se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČO: 44164343, finanční dar ve
výši 100.000 Kč na účet č. 123-3116370277/0100,
ukládá ORF zajistit převod finančních prostředků dle tohoto usnesení

Stanoviska dotčených orgánů:

•

Rada městské části Brno-Líšeň projedná tento materiál na své 60.B. schůzi dne 12. 7. 2021 a její usnesení
bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 12. 7. 2021.
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Důvodová zpráva:
V souvislosti s přírodní katastrofou, která postihla několik obcí na území Jihomoravského
kraje především v okresech Hodonín a Břeclav dne 24. 6. 2021 je navrženo Zastupitelstvu

MČ Brno-Líšeň poskytnout neinvestiční dar v celkové výši 400 tis. Kč obcím Hrušky,

Mikulčice, Moravská Nová Ves a Lužice, které byly touto živelní pohromou nejvíce postiženy,
a to formou finančního daru každé obci ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky budou moci

obce dle vlastního uvážení použít na odstraňování škod způsobených tornádem.
Přesun finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč na poskytnutí finančních darů postiženým
obcím bude řešený rozpočtovým opatřením, které bude předloženo až na zasedání

Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dne 12. 7. 2021 po projednání na mimořádné schůzi Rady MČ

Brno-Líšeň konané dne 12. 7. 2021.
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