Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 021
Datum konání ZMP: 10. 5. 2021

Označení návrhu usnesení: OŠMT/3

č. 160

I.
1.
2.

3.

4.
5.
II.
1.

Bere na vědomí
Podmínky vyhlášeného dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (příloha č. 1
podkladových materiálů).
Usnesení Komise pro výchovu a vzdělávání RMP č. 4/2021 ze dne 2. 2. 2021 (příloha č. 3
podkladových materiálů). Výše jednotlivých dotací byla navržena s ohledem na omezenou výši
alokovaných finančních prostředků pro dotační program a s ohledem k celkovému počtu
doručených žádostí, a to na základě návrhu členů Komise pro výchovu a vzdělávání RMP, který
získal při jejím hlasování největší podporu.
Skutečnost, že žadatelé předložili žádosti o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Žádosti byly
zkontrolovány, obsahují všechny požadované informace a jsou uloženy u předkladatele.
Důvodovou zprávu ve věci poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora
tělovýchovných aktivit v roce 2021.
Dílčí důvodové zprávy k žádostem č. 1 - 7 a 32 - 33 (příloha č. 4 podkladových materiálů).
Schvaluje
Poskytnutí neinvestičních dotací konkrétním žadatelům z rozpočtu Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMP – transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, a to v rámci dotačního
programu Podpora tělovýchovných aktivit pro rok 2021, a uzavřením veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace s těmito žadateli podle znění bodu 4 důvodových zpráv č. 1-7 v příloze č. 4
podkladových materiálů.
DZ č.
1.
2.
3.
4.

Název, IČ
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní
nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80, IČ 49777629
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově
postižené, Plzeň, Mohylová 90, IČ 49778153
Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15,
IČ 40527867
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola,
s. r. o., Plzeň, Sokolovská 54, IČ 25209957

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Výše dotace v Kč
20 000
30 000
19 000
24 000

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora
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5.
Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o.,
Jesenická 11, Plzeň, IČ 25214047
6.
Církevní základní škola a střední škola Plzeň,
Táborská 28, IČ 45331227
7.
Základní škola Montessori Plzeň, nám. Odboje 18,
IČ 02551217
Celkem

2.

OŠMT/3
17 000
25 000
17 000
152 000 Kč

Skutečnost, že v případě, že smlouvy nebudou ze strany žadatelů podepsány nejdéle do 2 měsíců
ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy na kontaktní adresu uvedenou v žádosti o dotaci,
pozbývá usnesení vůči příjemcům dotace účinnosti.

III.

Neschvaluje

poskytnutí neinvestičních dotací konkrétním žadatelům z rozpočtu Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMP – transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, a to v rámci dotačního
programu Podpora tělovýchovných aktivit pro rok 2021, a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace s těmito žadateli podle znění bodu 4 důvodové zprávy č. 32 a č. 33 v příloze č. 4
podkladových materiálů.
DZ
č.

Název, IČ

32.

Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.,
U Borského parku 2916/19, Plzeň,
IČ 49775502
TAJV, z.s., Poděbrady – Kluk, Sportovní 158,
IČ 09287094

33.

Výše
požadavku
v Kč
50 000

10 000

Odůvodnění
(viz
poznámka)
C

C

Odůvodnění – viz poznámka:
a) výše doporučené částky byla navržena s ohledem na omezenou výši finančních prostředků
vyhlášeného dotačního programu, a vzhledem k celkovému počtu přijatých žádostí o dotaci, na
základě návrhu členů KVV RMP, který získal při jejím hlasování největší podporu.
b) neposkytnutí dotace navrženo z důvodu nízkého bodového hodnocení předloženého projektu –
žádosti.
c) neposkytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu žadatelem.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora
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Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit uzavření veřejnoprávních smluv podle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2021
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Kantorová
Ing. Bc. Škrlantová
2.

Zajistit uvolnění finančních prostředků žadatelům podle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 21. 12. 2021
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Kantorová
Ing. Bc. Škrlantová

3.

Informovat žadatele o neposkytnutí dotace podle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2021
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Kantorová
Ing. Bc. Škrlantová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora
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