Poskytnutá informace ze dne 28.05.2018

MS 6062/2018/VV/Au

Předmět žádosti:
Žádost o výpis ze zápisu z jednání Rady města Studénky ze dne 19.04.2018 - z části, na které
byla řešena problematika fungování Tamburašského souboru Brač.
Poskytnutá informace:
Problematika fungování Tamburašského souboru Brač
Projednávání se zúčastnily xxxxx, ředitelka SAK Studénka, příspěvkové organizace, a za
Tamburašský soubor Brač xxxx a xxxx.
Starosta shrnul situaci, která vznikla – viz organizační materiál č. 6 předložený na 70. schůzi
RMS konanou 22.03.2018 – a má návaznost na organizační začlenění souboru; cílem debaty
je vyslechnout obě strany s tím, že není žádoucí, aby se v tomto volebním období něco
měnilo; dále připomněl 100letou historii souboru a zdůraznil, že naší snahou bude učinit
taková opatření, aby vše fungovalo tak, jak má.
Paní xxxx mimo jiné uvedla:
- Tamburašský soubor Brač je soubor amatérů, kteří se snaží o úspěšné fungování, výrazné
úspěchy má soubor i v zahraničí, v České republice působí další jen v Praze,
- v loňském roce měl soubor asi 20 vystoupení, z toho několik v zahraničí,
- vše nefinancuje jen město, zájezdy stály daleko více, než jsme dostali od města, dostali
jsme jen 54.000,00 Kč, což je směšná částka – tolik stál autobus na jednu zahraniční cestu,
zbytek si platíme ze svého,
- potřebujeme k fungování jasnou komunikaci mezi souborem a SAK Studénka,
příspěvkovou organizací, která není v pořádku, a proto situace vygradovala v e-mail, který
byl zaslán starostovi,
- v minulosti se konala setkání a řešily se nutné záležitosti, např. v roce 2003 se pořizovaly
i zápisy z těchto jednání,
- pokud se bude řešit něco do budoucna, požadujeme vše jen písemně, čímž se předejde
jakémukoliv dohadování,
- stěžejní věc je, že nejpozději na podzim bychom měli být informováni ohledně rozpočtu,
ale dostali jsme informaci až 04.02.2018, na to jsme hned reagovali, vyčíslili jsme potřebu
240–280.000,00 Kč na opravu nástrojů, dostali jsme se do takové situace, že máme
problém vystupovat, protože nemáme funkční nástroje.
Pí xxxx doplnila:
- v loňském roce jsme také nesouhlasili s částkou 54.000,00 Kč, letos se to opakovalo, proto
se poslal e-mail na město.
Starosta požádal o vyjádření ředitelku, která mimo jiné uvedla:
- soubor je jedna součást organizace, funguje na bázi volnočasové aktivity, která je dotována
nějakými veřejnými finančními prostředky podobně jako mažoretky či sportovní
organizace,
- je to dlouholetý svazek dospělých lidí, stálá skupina lidí, není tam velká obměna,
- v době, kdy byl zaslán e-mail na město, dle webových stránek souboru byla zvoleným
zástupcem souboru, který také se mnou komunikoval, paní xxxx,
- pokud byl někdy vznesen nějaký požadavek, já o něm nevím, je třeba s požadavky přijít,
- v loňském roce tu byla pořádána velká akce, město na ni přispívalo vysokou částkou,
- naposledy jsme se viděli se členy souboru loni v létě, kdy jsem jim představovala nového
kolegu xxxxxx, řešil se výjezd do zahraničí,

- žádala jsem v minulosti, aby finanční prostředky pro tamburaše a mažoretky
pro přehlednost byly určené v rámci závazných ukazatelů, ale z hlediska finančního to
nebylo doporučeno a nerealizovalo se.
Starosta uvedl, že si celou dobu myslel, že pracovník organizace, který má na starosti tento
soubor, by měl v září přijít a jednat se souborem, jaké má finanční požadavky na další rok,
a pokud budou potřeby vyšší, než je obvyklé, tak by se takový požadavek měl dostat na RMS
a my bychom měli o něm rozhodovat – dle mého to tak neprobíhalo.
Paní xxxx tvrdila, že návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 poslali e-mailem, ale vázne
komunikace. Dále sdělila, že získali i pár nových členů v poslední době včetně dětí, pořádali
výchovné koncerty v základních a mateřských školách ve svém osobním volnu. Dále doplnila:
- kdysi byla vedoucí souboru určena paní xxxx, ale nyní si soubor odsouhlasil jako zástupce
je, paní xxxxx pro Českou republiku a pí xxxx pro zahraničí,
- xxxxx jsme byli představeni, ale zatím nepřišel mezi nás, i když byl několikrát osloven,
- k vánočnímu koncertu údajně byly nějaké připomínky, ale nikdo za námi nepřišel a neřešil
je, nikdo s námi nekomunikuje.
Starosta požádal zástupkyně souboru o názor na osamostatnění souboru – dle jejich sdělení
v žádném případě ne.
Ředitelka doplnila, že měla zájem, aby se soubor rozvíjel, nápad s programem do škol byl její;
dle jejího názoru se jedná o nesmyslnou aroganci a buzeraci, už to řeší s právníkem;
do současné doby neměla pocit nějakého konfliktu, informace o špatném stavu nástrojů
a potřebě je opravit se k ní nedostala; když tamburaši chtěli něco speciálního, tak to s nimi
řešila.
Starosta uvedl, že ředitelka určí někoho za organizaci, kdo bude se zástupkyněmi souboru
komunikovat, jejich požadavky se pak prostřednictvím ředitelky přenesou na RMS, budou se
souboru vytvářet podmínky k činnosti, je třeba, aby soubor fungoval.
Místostarosta po diskuzi závěrem konstatoval, že se na schůzi RMS připraví organizační
materiál, ve kterém se nastaví pravidla fungování, komunikace, řešení rozpočtu, řádné
provádění inventarizací apod., předání informací se provede na „půdě“ města.
Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, 28.05.2018.

