Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,
přestože jsme debatou o dotaci pro spolek Líšeň sobě strávili na lednovém zastupitelstvu
téměř dvě hodiny, musím se bohužel k tématu opět vrátit touto formou - otevřeným
dopisem. Domnívám se totiž, že rozhodnutí zastupitelstva bylo učiněno na základě
nepravdivých informací uvedených během zasedání zastupitelstva panem starostou
Břetislavem Štefanem.
Nevýhodné rozdělení dotace pro spolek Líšeň sobě - na Ostatky a Festival, striktní
rozdělení na finanční částky, které je možné na jednotlivé akce čerpat (pro Ostatky
nedostačující) a vyškrtnutí některých položek nutných k realizaci akcí pan starosta
argumentoval rozhodnutím Kulturní komise, která údajně navrhla žádost schválit podle
struktury žádosti a strukturovat i smlouvu. Seznámila jsem se s výpisem z Kulturní
komise (v době konání zastupitelstva ještě nebyl zveřejněn na webu radnice) a musím
konstatovat, že zápis zmiňovanou "strukturu" neobsahuje - tedy že rozdělení na
Ostatky a Festival nebylo navrženo Kulturní komisí. Naopak z jednání Kulturní komise
vyplývá, že respektuje (kromě částky 5 000 na administrativní činnost) všechny
nákladové položky tak, jak jsme žádali v dotaci na celoroční činnost. V doporučení KK
dokonce nechybí (i když jsou sníženy) diskutované položky, které jsem uvedla jako
nutné k realizaci maškarní části ostatků a které byly rozhodnutím zastupitelstva ze
smlouvy vyškrtnuty.
Domnívám se, že zastupitelé při svém rozhodování mají právo na pravdivé informace a
aktivní občané Líšně si zaslouží férové jednání a důvěryhodné politiky ve vedení
radnice.
Těším se na Vaše reakce.
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Pro doložení tvrzení, že starosta Břetislav Štefan uvedl na zasedání zastupitelstva
nepravdivé informace, předkládám následující podrobnosti:
záznam ze zastupitelstva 15. 1. 2019: https://www.brno-lisen.cz/viii-3-zasedanizastupitelstva-mc-brno-lisen-pro-volebni-obdobi-2018-2022-materialy-zaznam/t7184
Při rozdělení položek na maškarní část Ostatků a Festival pan starosta argumentuje doslova
takto: (v čase 23:55)"KK doporučila žádost schválit a to dle struktury žádosti a dále
strukturovat i smlouvu o poskytnutí dotace v tomto duchu"...

Rozpočet v naší žádosti (celá žádost v příloze) ovšem obsahuje položky na celoroční činnost
(zahrnuje tedy obě akce):
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.)

Název nákladové položky

Částka v Kč

Materiál (výtvarný, materiál na rekvizity)
Technické zajištění akcí (stavba pódií,
příprava a úklid prostor)
Propagace
Výtvarné práce (výroba maškar, kostýmů,
rekvizit, výzdoby)
Honoráře pro účinkující (Festival Líšeň sobě)
Dramaturgie, produkce a koordinace
pořádaných akcí
Administrativní práce
Osvětlovač, zvukař

5 000,10 000,-

Požadovaná dotace celkem
(součet nákladových položek)

5 000,10 000,30 000,20 000,5 000,10 000,-

95 000,-

Přesně takto strukturovaný rozpočet (s některými sníženými položkami) je obsažen i v zápisu
z Kulturní komise zveřejněný na webu https://www.brno-lisen.cz/zapis-z-kulturni-k-3-119/f14630

Na jednání Finančního výboru také bylo potvrzeno, že Kulturní komise částku na
celoroční činnost nedělila (jak tvrdí pan starosta) na jednotlivé akce: https://www.brnolisen.cz/zapis-z-financniho-v-14-1-2019/f14662
"Ing.Stehlík – Kulturní komise doporučuje poskytnout dotaci ve výši 70 tis.Kč, tuto částu
nedělila na samostatné akce"
Členové Finančního výboru situaci pochopili a doporučili konstruktivní řešení, které rada a
zastupitelstvo nerespektovalo:
"...konsenzuálně doporučeno hlasovat pouze o poskytnutí celkové dotace, proto hlasováno
o následujícím usnesení: usnesení: FV doporučuje ZMČ Brno-Líšeň souhlasit s poskytnutím
neinvestiční dotace typu A z rozpočtu MČ Brno – Líšeň ve výši 70 000,-Kč žadateli Líšeň
sobě, z.s., ... za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu: „Celoroční činnost Líšeň
sobě, z.s.“ hlasováno: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se"

Ono "rozpoložkování" na Ostatky a Festival, o kterém mluví pan starosta, a které později bylo
nakonec prohlasováno koaličními politiky do smlouvy, není součástí povinné části formuláře,
ale uvedli jsme jej pouze pro větší přehlednost a transparentnost (lze porovnat naši žádost a
prázdný formulář na webu radnice).

