DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost sdružení Duha Kopretina Plzeň, IČ 60611928 se sídlem Sedlecká 13, 323 00 Plzeň,
o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt
„S Kopretinou v souladu s přírodou“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Sdružení Duha Kopretina Plzeň vzniklo v roce 2002 a má cca 200 členů. Sdružení se
zabývá pořádáním různých kroužků pro děti a mládež. Od roku 2011 je v provozu Klub
otevřených dveří. Projekt se týká zajištění svozu tříděného odpadu a směsného komunálního
odpadu, nákupu drobného materiálu na hry a soutěže. Sdružení chce především rozšířit
informovanost dětí a mládeže o možnostech třídění odpadů. Na jednotlivých akcích se děti
naučí vyrobit upomínkové předměty z odpadů. Rada města Plzně a Komise životního
prostředí RMP podpořili projekt v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Hlavním cílem projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství
separovaného odpadu. Dalším cílem je také zvýšit zájem dětí a mládeže o čistotu životního
prostředí.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout sdružení Duha Kopretina Plzeň dotaci v plné výši 30 tis. Kč, jak doporučuje
RMP a KŽP RMP.
b) Požadovanou dotaci sdružení Duha Kopretina Plzeň neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Možnost krytí v plné výši 30 tis. Kč z FŽP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŽP RMP č. 20 ze dne 9.5. 2012
Usnesení RMP č. 794 ze dne 31.5. 2012
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Sdružení Duha Kopretina Plzeň nemá žádné závazky ani pohledávky vůči městu Plzni.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 20 ze dne 9.5. 2012
Usnesení RMP č. 794 ze dne 31.5. 2012
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP
Tabulka poskytnutých dotací

