Rada městské části Brno-Líšeň
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Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí
VIII. /1 9 . zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 17. prosince 2020
Název:

Žádost Národopisného souboru Líšňáci o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ
Brno-Líšeň na rok 2020
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Důvodová zpráva
Žádost Národopisného souboru Líšňáci o změnu účelu dotace
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Žádost Národopisného souboru Líšňáci o dotaci
Smlouva o poskytnutí dotace - str. 1
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno - Líšeň
a) souhlasí se změnou struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020
Národopisnému souboru Líšňáci, IČ: 709 24 431, se sídlem Chmelnice 1577/6, Brno
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
pověřuje p. starostu podpisem Dodatku č. 1
b) nesouhlasí se změnou struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020
Národopisnému souboru Líšňáci, IČ: 709 24 431, se sídlem Chmelnice 1577/6, Brno

Stanoviska dotčených orgánů:
•
•

Kulturní komise žádost projednala na svém jednání dne 3.12.2020 a doporučila se žádostí o změnu účelu dotace
souhlasit.
Rada městské části Brno-Líšeň projedná žádost na své 48. schůzi konané dne 16.12.2020 a její stanovisko bude
sděleno ústně.
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Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí

Předkládá:
za RMČ uvotňěi$'funkcionář:

Bc. Jitka Markovičová

Starosta: Mgr. Břetislav Štefan

Důvodová zpráva:

Odbor rozpočtu a financí obdržel dne 21.10.2020 žádost Národopisného souboru Líšňáci, IČ: 709 24 431, se sídlem
Chmelnice 1577/6, 628 00 Brno, zastoupeného předsedkyní pí. Alenou Kučerovou o změnu struktury účelu
neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Bmo-Líšeň na rok 2020. Dotace byla schválena na 13. zasedání ZMČ
Brno-Líšeň dne 13.2.2020 v rámci schvalování dotací typu A.
Jedná se o změnu struktury účelu, kdy z důvodu vládních nařízení došlo k omezení aktivit žadatele. Žadatel žádá o
změnu využití části dotace, a to přesun prostředků z položky doprava na položky materiál, vybavení. Původní dotace
ve výši 93.000,- Kč byla určena na nákup materiálu, vybavení (43.000,- Kč), služby (10.000,- Kč), doprava (30.000,Kč) a opravy, údržba (10.000,- Kč). Nové rozdělení dotace je nákup materiálu, vybavení (68.860,- Kč), služby
(10.000,- Kč), doprava (4.140,- Kč) a opravy, údržba (10.000,- Kč).
Součástí materiálu je původní žádost o dotaci typu A z 29.10.2019 a 1. strana schválené Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MČ Bmo-Líšeň, kde je původní rozdělení dotace.
Kulturní komise žádost projednala na své schůzi dne 3.12.2020 a doporučila se změnou účelu dotace souhlasit.

Národopisný soubor Líšňáci z.s. se sídlem Chmelnice 6, 628 00 Brno, IČ: 70924431
ČTsifl nupor.: -

M ĚSTSKÁ CAST
BRNO-LÍŠEŇ

Zpracovatel:

21, 10. 2020
....7 . W

......

Ukl. znak:

Příloha:........................................................

Věc: Žádost o přerozdělení částek v dotaci - Smlouva ze dne 18.05.2020

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finanční neinvestiční dotace z rozpočtu městské části
Brno-Líšeň dne 18.05.2020, Vás žádáme o přerozdělení částek dotace z důvodu vzniklé pandemie
koronaviru, která znemožnila účast na několika akcích.
Rozpis dotace PŮVODNĚ:
Nákup materiálu, vybavení
Služby
Doprava
Opravy a údržba

43 000,10 000,30 000,10 000,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Žádáme o přerozdělení z položky Doprava do položky Nákup materiálu, vybavení.
Rozpis dotace NOVĚ:
Nákup materiálu, vybavení
Služby
Doprava
Opravy a údržba

68 860,- Kč
10 000,- Kč
4 140,- Kč
10 000,- Kč

V Brně 15.10.2020

Za NŠ Líšňáci Alena Kučerová, předsedkyně

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
mezi těmito smluvními stranami:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město.
(dále jen poskytovatel}
a
Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
se sídlem Chmelnice 1577/6, Líšeň, 628 00 Brno
zast. Alenou Kučerovou, předsedkyně
IČO: 70924431
č.účtu:
(dále jen příjemce}
(společně jako smluvní strany}
I.
Preambule
Dne 18. 05. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň (dále jen jako „smlouva“). Tento dodatek se
uzavírá v souladu s čl. II. odst. 2.3 smlouvy, z důvodu žádosti o změnu předmětu dotace ze dne 21.
10. 2020.

2.1

II.
Výše uvedená smlouva se mění v čl. I. odst. 1.2 s účinností od podpisu tohoto dodatku takto:

1.2

Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí

I.

93.000, - Kč (devadesáttřitisíckorunčeských)
Rozpis dotace:

nákup materiálu, vybavení........... 68.860, - Kč
služby........................................... 10.000,-Kč
doprava.......................................... 4.140, - Kč
opravy a údržba............................ 10.000, - Kč
2.2

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny. Celková výše dotace se nemění.
1

2.3

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom a
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na zasedáním
konaném dne . . 2020.

V Brně dne.......................

Poskytovatel

Příjemce
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1ESTSKA ČASY

jisio uupur.

brmo-ušew
Zpracovatel:

2 9. 10. 2019
D o šlo d n e : .... ............... ............
Ukl. znak:

C.j

/

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu

MC BrnO-LlŠeň

fv oblasti dle čl. II odst. 5 pravidel)

bude doplněno po podání žádosti
Podaná dne:_____________

Evidenční číslo:____________

1. Údaje o žadateli:______________________
Právnická osoba - přesný název právnické osoby, včetně dodatků
Národopisný soubor Líšňácí, z.s.

Fyzická osoba - jméno, příjmení, titul
Adresa sídla žadatele (adresa trvalého bydliště):
Chmelnice 6, Líšeň, 628 00 Brno

Doručovací adresa žadatele:
Právní forma:Spolek
IČ žadatele: 709 24 431
Registrováno u koho (MV ČR, obch. rejstřík) Krajského soudu v Brně, spisová značka L 2668
Číslo a datum registrace: 1. ledna 2014_____________________________________________
Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:_____
Ing. Tomáš Klusák, předseda_________________________________________________________

Osoby s podílem v této právnické osobě:
Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výše tohoto podílu:
Telefon:_____________________ Fax:___________________E-mail:
Název a adresa peněžního ústavu žadatele: Fio banka, a.s._____________
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky)
—

Požadovaná částka:

2.

130 000,- Kč

Účel, základní údaje o projektu (akci), na který má být dotace
použita
Podrobný popis projektu nebo propagační materiály organizace mohou být přílohou žádosti

Název projektu (akce): Celoroční činnost Národopisného souboru Líšňáci
Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MČ - Líšeň a její obyvatele:__________
Národopisný soubor Líšňáci, který byl založen v roce 1975. Soubor zpracovává a propaguje původní
folklór své obce - Líšně a Brněnská; tím je mezi ostatními výjimečný. Patří k nejlepším v regionu,
činnost je ceněna zejména pro originalitu tanečního projevu a krojovou čistotu. Získání nové vrstvy
zejména dětských diváků a příznivců z řad veřejnosti, kteří jsou již v tradičních termínech akcí zaujati
žánrově bohatými pásmy zúčastněných souborů. Oživení a obohacení veřejného městského prostoru.

Pořádané akce jsou Ostatky, Národopisná slavnost F. Svobody a Josefa Trávnička,
Kostelíček-vzpomínka na JT, Lřšeňské hody, Mezinárodní folklórní festival, Brněnsko tančí a zpívá, Za
našó Rájó, Velikonoční vystoupení Brno, Kateřinská zábava, mše za JT, Besedy u cimbálu, Vánoční
koledování, festival v Chotěboři, Blučině, Maďarsko, Polsko a jiné. Cílem je propagovat nejen lidovou
kulturu brněnského regionu, ale připomenout i význam a odkaz významných líšeňských sběratelů: F.
Svobody, Z. Jelínkové, F. Bartoše, F. Sušila a jejich následovníka J. Trávnička. Zvlášť pozitivně je třeba
hodnotit výchovné působení na mladou generaci i nejmenší děti. Zejména pro ně je dění v obci
motivací pro další zájmové směřování - zájem o lidovou kulturu se pro mnohé z nich stává
samozřejmostí. Účastníci těchto akcí jsou kromě Líšňáčku, Líšňáku a cimbálové muziky Líšňáci, také
Stará Líšeň, Bítešan, Vrčka ze Šlapanic, Komíňáci, Hluk, Brněnští gajdoši, Pozořic, Ochozská chasa,
návštěva Bulharského souboru a jiné.
V roce 2020 plánuje Líšňáček reprezentaci městské části Líšeň opět na festivalu v Maďarsku a Líšňáci
mají v plánu vyjet do nějakého tuzemského města, proto žádáme zvýšenou částku v položce doprava.
Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:
Soubor má za sebou více jak 40 let. Sdružuje tři samostatná tělesa: dětský soubor, cimbálovou muziku
a dospělé tanečníky; celkem cca 95 osob. Rozvíjí tradiční taneční, hudební a slovesnou kulturu malého
regionu ze sbírek F. Svobody, F. Bartoše, F. Sušila a Z. Jelínkové.
Termín / doba realizace:
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Místo realizace: Brno a okolí
Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram:
Únor 2020 - Ostatky, průvod krojovaných a masek obcí, večerní fašanková zábava na Dělňáku
Duben 2020 - Velikonoce - taneční vystoupení na Náměstí Svobody
Květen 2020 - Národopisná Slavnost Františka Svobody a Josefa Trávnička - průvod krojovaných obcí,
slavnostní koncert souborů v Dělnickém domě v Líšni, večer beseda u cimbálu
Červen 2020 - Brněnsko tančí a zpívá - průvod přes centrum města Brna s následujícím vystoupení na
nádvoří Staré radnice
Červen 2020 - vzpomínka na Josefa Trávnička, čtení Líšeňských pohádek na Kostelíčku
Červen/Červenec - účast na festivalu v Maďarsku
Srpen 2020 - Mezinárodní folklorní festival Brno - setkání folklorních souborů z celého světa, průvod
krojovaných, vystoupení na různých místech v Brně, vícedenní
Září 2020 - Líšeňské hody - stavění máje, průvod krojovaných obcí, taneční vystoupení před zámkem
Belcredi, předávání hodového práva od starosty, večerní zábava pod širým nebem u zámku Belcredi
Říjen 2020 - Za našó Rájó - hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin
Listopad 2020 - Mše za Josefa Trávnička v kostele sv. Jiljí
Prosinec 2020 - Vánoční koledování na Náměstí Svobody
Beseda u cimbálu - každý měsíc hrají muzikanti v Dělňáku v Líšni k poslechu a tanci
Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):
Ing. Tomáš Klusák, předseda spolku
Ing. Jan Bednář, účetnictví
Jiří Hemelík, garderobiér
Ing. Edita Zerrichová, obnova krojů, dokumentace souboru
Alena Kučerová, choreografie
Výstupy projektu - popis jak lze výsledky projektu ověřit:
2

Samotná realizace projektů je důkazem, že bylo dosaženo zmíněných činností a tisíce příznivců na
jednotlivých akcích._____________________________________________________________ _
Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost:________________________
Publicita projektu bude zajišťována po dobu realizace (články v Líšeňských novinách a radniční web,
w ww.vlisni.cz,www.lisnaci.cz) formou plakátů formátu A3. Pozvánky budou šířeny také elektronicky a
Českou poštou.

3.__ Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm
____ v MČ Brno-Líšeň_________________________________________
95

4.__ Vyhodnocení přínosu předchozí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň,
pokud byla poskytnuta_________________________________
Díky finanční podpoře ÚMČ Líšeň bylo možné realizovat všechny zmíněné akce. Líšňáček umožnil
hostování maďarského souboru u nás v Líšni. Díky každoroční spolupráci je plánována návštěva
maďarského festivalu na příští rok. Došlo ke každoroční obnově krojů.

5. Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních
____ finančních prostředků________________________________
Jedná se o zájmový spolek, který nemá žádný pravidelný příjem a jeho akce nelze financovat
z vlastních zdrojů.

6.

Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:
240 000 Kč

Předpokládané celkové náklady:

130 000,- Kč

z toho: - požadovaná dotace
- vlastní zdroje

30 000,- Kč

- požadované finanční příspěvky od jiných subjektů

80 000 Kč

z toho:
název subjektu: Magistrát města Brna, výše příspěvku 80 000,- Kč
název subjektu......................................................výše příspěvku...........................Kč
název subjektu......................................................výše příspěvku...........................Kč

7. Podrobný rozpis požadované výše dotace podle nákladových
položek:
(např. materiál, vybavení, služby, doprava, cestovné, startovně, propagace, energie, opravy, ostatní
osobní náklady nebo mzdové náklady, apod.)

Částka v Kč

Název nákladové položky
doprava

60 000,-

propagace

5 000,-

materiál

45 000,-

služby

10 000,-

oprava a údržba

10 000,-
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Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek)

130 000,-

Datum vyhotovení žádosti:

A
Razítko á podpis osoby zastupující žadatele
(V

případě zastoupení na základě plné moci, přiložte plnou moc)

431’ TeL: +<20 737 199 5Q.,
'nfo@lisnac-.c2
1

Wvw./fsnaci.cz

Povinné přílohy k žádosti:
Právnické osoby, která předloží:

•
•
•
•

Kopii dokladu o přidělení IČ a registrace u příslušného orgánu
Kopii stanov, zřizovací listiny
Oprávnění na základě registru poskytovatelů sociálních služeb Qedná-li se o nestátní
neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služby)
Prohlášení (příloha č. 2)

Fyzické osoby, která předloží:

•
•

Výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující oprávnění vykonávat
činnost, která není provozována podle živnostenského zákona, doloží přidělení DIČ .
Prohlášení (příloha č. 2)
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Smlouva o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu městské části Brno-Líšeň
Smluvní strany:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

se sídlem Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Bmo-město.
(dále jen poskytovatel)
a
Národopisný soubor Líšňáci, z.s.

se sídlem Chmelnice 1577/6, Líšeň, 628 00 Brno
zast. Alenou Kučerovou, předsedkyně
IČO: 70924431
č.účtu:
(dále jen příjemce)
I.

1.1

Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ze schváleného rozpočtu
městské části Brno-Líšeň pro rok 2020 příjemci za podmínek uvedených v této
smlouvě.

1.2

Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí
93.000, - Kě (devadesáttřitisíckorunčeských)
Rozpis dotace:

nákup materiálu, vybavení..........43.000, - Kč
služby......................................... 10.000,-Kč
doprava....................................... 30.000, - Kč
opravy a údržba........................... 10.000, - Kč
1.3

Tyto finanční prostředky převede poskytovatel na účet příjemce ve druhém čtvrtletí
roku 2020 po splnění všech podmínek této smlouvy a platných Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň zveřejněných na www.bmo-lisen.cz
(dále jen Pravidla). Příjemce prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s Pravidly
řádně seznámil a jejich obsahu plně porozuměl.

2.1

Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho
nákladů souvisejících s projektem „Celoroční činnost Národopisného souboru
Líšňáci“.

II.

Městská část Brno - Líšeň
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