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s c h v a l u j e
1. poskytnout subjektu Mladá dechovka Jablonec, z.
s., IČ: 68435410, se sídlem: Maršovická 5052, 468 01 Jablonec
nad Nisou, peněžitý dar ve výši 30 000 Kč, který bude určen
na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města
na Taenzelfest v Kaufbeuren 2022 a na oslavách
75. výročí založení městské části Neugablonz.

Kont.osoba:
2.

poskytnout subjektu Revelations z. s., IČ: 02202808,
se sídlem: B. Němcové 3663/16, 466 04 Jablonec nad Nisou,
peněžitý dar ve výši 70 000 Kč, který bude určen na částečné
uhrazení nákladů spojených s uspořádáním JBC
4X Revelations 2022.

3.

poskytnout subjektu Svaz výrobců skla a bižuterie,
IČ: 60253207, se sídlem: Palackého 41, 466 01 Jablonec
nad Nisou, peněžitý dar ve výši 100 000 Kč určený
na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním výstavy
„Křehká krása 2022“.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1) Mladá dechovka Jablonec, z. s.
Mladá dechovka Jablonec z. s. (Mladá dechovka) dlouhodobě udržuje přátelské vztahy
s německými partnerskými městy Budyšín a Kaufbeuren. V květnu t. r. soubor reprezentoval
SMJN na slavnosti Bautzener Frühlingv rámci programu zajišťovaného partnerskými městy
pořádajícího města Budyšín. SMJN tuto aktivitu podpořilo částkou 6 500 Kč určenou na
částečné pokrytí nákladů vzniklých s touto cestou.
Ve dnech 15. – 17. 7. 2022 proběhne v partnerském městě Kaufbeuren, po dvouleté odmlce
způsobené koronavirem, tradiční festival Tӓnzelfest, na němž bude naše město mj.
reprezentováno také souborem Mladá dechovka. Ta se zúčastní hlavní části programu a
vystoupí jako součást festivalového průvodu v sobotu 16. 7. a v neděli 17. 7. Pokud organizace
dovolí, plánuje soubor společné vystoupení s kapelou Musikvereinigung Neugablonz.
Mladá dechovka požádala SMJN o podporu této její aktivity – reprezentaci města, a to částkou
16 000 Kč, která bude určena na částečné pokrytí nákladů spojených s dopravou do
německého Kaubeuren, jež si členové zajistí svými vozy.
Dne 11. 9. 2022 proběhnou v Neugablonz/Kaufbeuren oslavy 75. výročí založení městské
čtvrti Neugablonz. Toto výročí připadlo na rok 2021, ale vzhledem ke kovidovým opatřením
byly oslavy přesunuty až na letošek. Vzhledem k dlouholetým vztahům s pořádajícím
souborem Musikvereinigung Neugablonz byl na tuto akci pozván i jablonecký soubor Mladá
dechovka, který obdržel pozvánku přímo od primátora města Kaufbeuren Stefana Bosse.
Vystoupení jabloneckého souboru je naplánováno na neděli 11. září v rámci dopoledního
poslechového koncertu, soubor se také zapojí do průvodu ulicemi města.
Mladá dechovka požádala SMJN o podporu této její aktivity – reprezentaci města, a to částkou
14 000 Kč, která bude určena na částečné pokrytí nákladů spojených s dopravou, kterou si
členové zajistí svými vozy.
Vzhledem k tomu, že Mladá dechovka již obdržela od SMJN peněžitý dar ve výši 6 500 Kč a
požadavek na další dva přesahuje 20 000 Kč, celkem 30 000 Kč, je tento materiál předložen
zastupitelstvu města.
Návrh usnesení:
Schvaluji poskytnout subjektu Mladá dechovka Jablonec, z. s., IČ: 68435410, se sídlem:
Maršovická 5052, 468 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 30 000 Kč, který bude
určen na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města na Taenzelfest v Kaufbeuren
2022 a na oslavách 75. výročí založení městské části Neugablonz.
2) Revelations z. s.
Zapsaný spolek Revelations se věnuje pořádání kulturních a sportovních akcí. Vyvrcholením
jeho aktivit je uspořádání závodu seriálu světového poháru ve fourcrossu horských kol
s názvem JBC 4X Revelations na Dobré Vodě. Letošní závod je naplánovaný na termín 13. –
17. července se uskuteční již podeváté.. Pravidelně se tohoto závodu účastní závodníci
z celého světa. Závod je atraktivní i pro diváky. Ti přicházejí nejen za skvělým sportovním
zážitkem, ale i bohatým doprovodným programem. Zisky z jejich přítomnosti pocítí mnoho
lokálních podnikatelů.
Tato adrenalinová akce každoročně přiláká do města množství našich i zahraničních
závodníků, díky nimž se jméno Jablonce nad Nisou dostane nejen do celé republiky, ale i
světa. Akce byla v minulosti městem vždy podporována (finančně, úklid, pořádek). V Plánu
rozvoje sportu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2023 je tato akce zařazena s plánovanou
výší podpory 70 000 Kč.

Návrh usnesení:
Schvaluji poskytnout subjektu Revelations z. s., IČ: 02202808, se sídlem: B. Němcové
3663/16, 466 04 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 70 000 Kč, který bude určen na
částečné uhrazení nákladů spojených s uspořádáním JBC 4X Revelations 2022.

3) SVSB
Svaz výrobců skla a bižuterie (dále jen SVSB) podporuje členskou základnu výrobců skla a
bižuterie a bižuterního průmyslu. Svými aktivitami prezentuje Jablonec nad Nisou jako město
bižuterie a pomáhá k rozvoji turistického ruchu nejen v Jablonci, ale i celém regionu.
Svaz zastupuje zájmy 40 bižuterních firem a podporuje jejich činnost. Má rozsáhlé
marketingové aktivity, provozuje bižuterní centrum a podporuje rozvoj turistiky v Jablonci nad
Nisou.
Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou SVSB pořádá, je prodejní výstava „Křehká krása“,
která je největší výstavou svého druhu v České republice a stala se nedílnou součástí
společenského a turistického programu Jablonce nad Nisou. V letošním roce proběhne ve
dnech 4. – 7. srpna a zapojí se do ní 35 vystavovatelů z řad členů Svazu. Součástí výstavy je
prezentace odborných bižuterních škol, rozsáhlý program předvádění výroby a interaktivních
dílen.
V únoru letošního roku bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci
akcí Křehká krása - Výstavy mezi Svazem výrobců skla a bižuterie, statutárním městem
Jablonec nad Nisou a společností Kultura Jablonec, p. o.
Návrh usnesení:
Schvaluji poskytnout subjektu Svaz výrobců skla a bižuterie, IČ: 60253207, se sídlem:
Palackého 41, 466 01 Jablonec nad Nisou, peněžitý dar ve výši 100 000 Kč určený na
částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním výstavy „Křehká krása 2022“.

