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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 31.01.2018
Vážená paní Š
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 31.01.2018
doručena prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala: „veškeré údaje týkající se financování akce Vánoce ve vaší městské
části za rok 2016, včetně uvedení jednotlivých položek, jak na straně příjmů, tak i výdajů,
včetně všech darů, které městská část Brno-střed v rámci této akce dostává. Také včetně vyčíslení
údajů na osvětlení, úklid, dopravení vánočního stromu a případně jiné podobné služby. Výdaje
a příjmy související s provozováním vánočních trhů.“
K Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že v souvislosti s Vánocemi 2016 vznikly Odboru
životního prostředí tyto výdaje související se Zelným trhem (vč. DPH):
statické posouzení vánočního stromu
3.000,- Kč
24.800,- Kč
zpracování dendrologického znaleckého posudku
50.820,- Kč
dodání (pokácení/transport) a instalace vánočního stromu vč. likvidace
a úklidu místa po skončení akce
Odboru investičnímu a správy bytových domů vznikly v souvislosti s Vánocemi 2016 následující
výdaje (vč. DPH):
1.520,- Kč
svíčky do adventního věnce
9.800,- Kč
pojistná smlouva
23.353,- Kč
pronájem plošin – zdobení stromu
10.890,- Kč
pronájem plošin – odzdobení stromu
489.832,- Kč
výzdoba, montáž, instalace vánoční dekorace – stánky
12.000,- Kč
zhotovení adventního věnce
20.691,- Kč
připojení a napájení osvětlení stromu, revize
Dále doplňujeme, že příjem za pronájem stánků na vánoční trhy byl 556.600,- Kč.
Pro úplnost si Vás dovolujeme informovat, že Vánoce na Moravském náměstí organizuje Kulturní
a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace.

-2Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě. V souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního zákona Vám požadované
informace poskytujeme v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

