
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE 
EMOTION Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Foltýnová Hana (referentka pro kulturu, sport a dotační programy)

Důvodová zpráva:
Odbor ŠSVZaK předkládá žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad 
Labem na částku ve výši 200 000 Kč.
Dne 17.11.2019 se děti ze spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem účastnily soutěže World Dance Championship WADF v 
Liberci, kde se umístily se sestavou AZIJKITA, pod vedením trenérky Evy Rejmanové, na 1. místě a staly se Mistři světa v 
kategorii Synchronized Repeat Dance Junior Showcases.
Tento tým - ZUMBY již několik let stojí na předních příčkách národních i mezinárodních tanečních soutěží a skvěle 
reprezentují Město Lysá nad Labem, náš klub i svou školu, kterou navštěvují.
Díky této soutěži se podařilo dětem z malého města Lysé nad Labem otevřít dveře a reprezentovat nás ve světě.
Chtěli by tímto moc požádat, zda by Město Lysá nad Labem podpořilo tento tým mimořádnou finanční částkou a 
podílelo se na tom, aby tým AZUKITA měl možnost vycestovat na další světovou taneční soutěž Word Dance 
Championship do zahraničí v roce 2020.
Jednalo by se o mimořádnou částku ve výši 200.000 Kč, která by byla použita na 1 - 2 taneční soutěže ve světě.
Tým Azukit a 22 dětí + 2 dospělé osoby.
Rádi by se zúčastnili soutěže v Belgii, která se koná 11. - 13.4.2020.
Odbor ŠSVZaK doporučuje RM schválit mimořádnou finanční částku za předpokladu, že město najde tyto finance v 
rozpočtu města na rok 2020 na jiné položce.
Veřejnoprávní smlouva bude schválena do jednání RM právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem ve výši 200 000 Kč.

II. ukládá
zapracovat částku ve výši 200 000 Kč do rozpočtu města na rok 2020. 

Vazba na rozpočet města:

2019 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Nekryto 0,00 Kč

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

2. 12. 2019 Projednáno RM

686 schválila

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 688 ze dne 2.12.2019
Rada města
schvaluje



poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem na částku ve výši 200 000
Kč za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města r. 2020.


