VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 20.11.2019
Věc: Materiál k bodu 2
Předkladatel:
Zpracovatel:

- Návrh na udělení Čestné medaile MČ Brno-Bohunice
a finančního daru panu Waldemaru Plchovi

Rada MČ Brno-Bohunice
Milan Hrdlička, Ing. Kamarád

V Brně dne 16.10.2019

Důvodová zpráva
Dne 04.03.2019 podal pan místostarosta MČ pan Milan Hrdlička návrh na udělení Čestné
medaile MČ Brno-Bohunice panu Waldemaru Plchovi.
Pan Waldemar Plch, narozen 02.05.1946, bytem Brno, Vedlejší 4, je ikonou brněnské
kulturní scény více jak 50 let. Jeho popularizace hudby všech žánrů, a především country,
byla již několikrát oceněna. Pan Plch byl například jako jediný mimopražský zpěvák uveden
do Dvorany slávy české country. V roce 2016 dovršil 70 let svého života. U příležitosti
tohoto životního jubilea byl vyznamenán primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem a
obdržel z jeho rukou Plaketu za dlouholetou záslužnou aktivní činnost v oblasti country
hudby. Pan Waldemar Plch nikdy při svých vystoupeních či moderacích, ať už na pódiích
nebo v rozhlase a televizi, neopomenul zmínit svůj kladný vztah k Městské části BrnoBohunice. Účastní se převážné většiny kulturních akcí konaných v naší městské části a tyto
akce propaguje a kladně hodnotí ve svých vystoupeních. Přestože pan Plch již dosáhl věku
73 let, je i v současné době velmi aktivní ve svém bydlišti a blízkém okolí. Jako součást
ocenění je doporučeno poskytnout jmenovanému finanční dar.
Na základě výše uvedeného Rada MČ doporučuje zastupitelstvu udělit Čestnou medaili MČ
panu Waldemaru Plchovi včetně diplomu a poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice
uděluje
panu Waldemaru Plchovi, Brno, rok nar. 1946, z důvodu celoživotní aktivní činnosti v oblasti
brněnské kulturní scény, především v oblasti country hudby, Čestnou medaili MČ BrnoBohunice včetně diplomu o udělení této medaile
poskytuje
panu Waldemaru Plchovi finanční dar ve výši 5.000 Kč
ukládá
vedoucí Finančního odboru zajistit proplacení schváleného finančního daru.

Příloha: Kopie návrhu na udělení čestné medaile ze dne 04.03.2019
Kopie Pravidel pro udělování čestných medailí

