D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost paní Anny Bělohlavé, nar. 2. 3. 1972, bytem Liliová 41, Plzeň o poskytnutí dotace ve
výši 21 000,- Kč jako příspěvek na doplatek mechanického vozíku pro syna Lukáše
Bělohlavého.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Paní Anna Bělohlavá pečuje o svého těţce zdravotně postiţeného syna Lukáše Bělohlavého
nar. 28. 10. 1996, který je od narození upoután na invalidní vozík. Jeho dosavadní vozík je na
něho malý a proto mu lékař navrhl nákup nového vyhovujícího vozíku. Vozík není plně
hrazen VZP.
Přehled poskytnutých dotací k 14. 5. 2012
Souhrn za IČO 2.3.1972
Název akce

Zdroj

Rok

MMP-ZDRAV

Suma 2010
2011 doplatek rehabilitační tříkolky "torpédo"
Suma 2011

MMP-ZDRAV

příspěvek na doplatek mechanického vozíku
2012 pro syna Lukáše Bělohlavého
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

Částka
schválená
0
8570
8570
0
0
8570

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 21 000,- Kč paní Anně Bělohlavé, nar. 2.3.1972, bytem Plzeň
Liliová 41 na doplatek mechanického vozíku pro syna Lukáše Bělohlavého po provedení
rozpočtového opatření.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
obyvatelstvu – Komise pro zdravotnictví RMP.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 2
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost pana Davida Hodana, nar. 21.7.1989, bytem Lábkova 15, Plzeň o poskytnutí dotace
ve výši 30 000,- Kč na financování zdravotní péče.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Pan David Hodan z důvodu svého těţkého zdravotního postiţení – neuropatie 3. typu,
Dejérine-Sottas (C-M-T), těţká tyfoskolióza (od poslední hospitalizace trvale závislý na
umělé plicní ventilaci) ţádá o příspěvek na úhradu rehabilitací a masáţí (osobně hradí
72 960,- Kč ročně).
Přehled poskytnutých dotací k 14. 5. 2012
Souhrn za IČO 21.7.1989
Zdroj

Rok

Částka
schválená

Název akce
Suma 2010

MMP-ZDRAV
MMP-ZDRAV

financování zdrav. péče-rehabilitace a
2011 masáţe
Suma 2011
2012 financování zdravotní péče
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
30000
30000
0
0
30000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč panu Davidu Hodanovi, nar. 21.7.1989, bytem
Lábkova 15, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na financování zdravotní péče po
provedení rozpočtového opatření.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
obyvatelstvu – Komise pro zdravotnictví RMP.
7.Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 3
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost pana Petra Nerada, nar. 30.1.1966, bytem Kaznějovská 1758/43, Plzeň o poskytnutí
dotace ve výši 30 000,- Kč na dofinancování Handbike Schmicking – speciální tříkolové kolo
s ručním pohonem pro paraplegiky (vozíčkáře) s úpravami do terénu.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Pan Petr Nerad je tělesně postiţený po úrazu páteře. Účelem dotace je zlepšení zdravotního
stavu, trénink kardiovaskulárního systému, rozvoj fyzické a psychické kondice a redukce
hmotnosti prostřednictvím pohybové aktivity v přírodě. Dotace bude krýt částečné náklady na
nákup speciálního tříkolového kola (celkové náklady na nákup činí 220 000,- Kč).
Přehled poskytnutých dotací k 14. 5. 2012
Souhrn za IČO 30.1.1966
Zdroj

MMP-ZDRAV
MMP-SPORT

Rok

Název akce

Suma 2010
Suma 2011
2012 handbike Schmicking
2012 Nákup handbike Schmicking
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

Částka
schválená
0
0
0
50000
50000
50000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč panu Petru Neradovi, nar. 30.1.1966, bytem
Kaznějovská 1758/43, Plzeň na dofinancování Handbike Schmicking – speciální tříkolové
kolo s ručním pohonem pro paraplegiky (vozíčkáře) s úpravami do terénu po provedení
rozpočtového opatření.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
obyvatelstvu – Komise pro zdravotnictví RMP.
7.Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 4
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost PhDr. Miroslava Valiny, nar. 10.2.1963, bytem Brněnská 1159/48, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 53 000,- Kč na výdaje spjaté s pořízením a instalací dálkově
ovládaných vchodových dveří v bytě imobilní osoby.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
PhDr. Miroslav Valina je těţce zdravotně postiţený – těţká kvadruplegie způsobená
pokročilým stádiem svalové dystrofie. Díky instalaci dálkově ovládaného
elektromagnetického dveřního systému bude moci vlastními silami otevřít a zavřít vchodové
dveře svého bytu, coţ mu výrazným způsobem nejen zvýší kvalitu ţivota, ale zároveň značně
omezí rizika jak zdravotní tak bezpečnostní.
Přehled poskytnutých dotací k 14. 5. 2012
Souhrn za IČO 10.2.1963
Zdroj

MMP-ZDRAV

MMP-ZDRAV

Rok

Částka
schválená

Název akce
Suma 2010

0

příspěvekj na zakoupení vozíku Panthera S2
2011 pro imobilní osobu
Suma 2011

40000
40000

příspěvek na výdaje spjaté s pořízením a
instalací dálkově ovládaných vchodových
2012 dveří v bytě imobilní osoby
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
40000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 53 000,- Kč PhDr. Miroslavu Valinovi, nar. 10.2.1963, bytem
Brněnská 1159/48, Plzeň na výdaje spjaté s pořízením a instalací dálkově ovládaných
vchodových dveří v bytě imobilní osoby po provedení rozpočtového opatření.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
obyvatelstvu – Komise pro zdravotnictví RMP.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.

Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 5
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost Občanského sdružení Tak pojď s náma, IČ 22874577, Francouzská 27, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na projekt s názvem „Letní pobyt pro handicapované“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Občanské sdruţení Tak pojď s náma pořádá letní pobyty pro členy sdruţení, kterými jsou
mladí lidé s různým typem postiţení – mentálním, tělesným i kombinovaným včetně
epileptiků. Snahou sdruţení je co nejvíce zapojovat handicapované mladé lidi do běţného
ţivota a také napomoci k poznání mezi sebou, k čemuţ letní pobyt napomáhá.
Přehled poskytnutých dotací k 10. 5. 2012
Souhrn za IČO 22874577
Zdroj
MMP-ZDRAV

Částka
Rok Název akce
schválená
2010 Zdravotní plavání a pobyt v solné jeskyni
Suma 2010

ÚMO 3
MMP-ZDRAV
ÚMO 4
ÚMO 2
ÚMO 3

2011
2011
2011
2011
2011

ÚMO 3

Volnočasové aktivity pro handicapovanou
2011 mládeţ

13500

MMP-Odbor prezentace a marketingu

materiál avybavení pro hudební a taneční
2011 krouţek
Suma 2011
2012 Taneční večery pro handicapované lidi

14000
44500
0

ÚMO 3

Volnočasové aktivity pro handicapovanou
2012 mládeţ

0

ÚMO 1

Elektronické klávesy pro kapelu, která působí
2012 při našem sdruţení

0

ÚMO 1
MMP-ZDRAV

2012 Taneční večery - ozvučení, osvětlení, materiál
2012 letní pobyt pro handicapované

0
0

ÚMO 2
ÚMO 2
ÚMO 2

vzdělávací pobyt se zaměřením na poznání
2012 přírody a ekologii
2012 provoz klubového centra
2012 letní ozdravný pobyt

0
0
0

MMP-OŠMT

Volnočasové aktivity - plavání a solná jeskyně
letní pobyt pro handicapované
úprava sociálního zázemí v klubovém centru
provoz klubového centra
Taneční večery

zdravotní plavání, pobyt v solné jeskyni a
wellness centru pro handicapované členy
sdruţení
Grant Č/23 - celoroční činnost
Klubové centrum
Taneční večery

0
0
0
12000
0
0
5000

ÚMO 2
MMP-OK
MMP-SOC
ÚMO 3

2012
2012
2012
2012

ÚMO 4

2012 náklady na energie, nájem, materiál, lektorné

0

ÚMO 3

Plavání, pobyt v solné jeskyni a wellness
2012 centru

0

MMP-OK
MMP-OŠMT

P/III/16 - Taneční večery pro handicapované
2012 lidi
2012 vybavení krouţků

0
20000
0
0

20000
6000

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

46000
90500

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 10 000,- Kč Občanskému sdruţení Tak pojď s náma, IČ
22874577, Francouzská 27, Plzeň na projekt s názvem „Letní pobyt pro handicapované“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
jiným subjektům – Komise pro zdravotnictví RMP.
8. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KSV RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 6
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace TOTEM – regionální dobrovolnické centrum,o.s., IČ 69966303,
Kaznějovská 1517/51, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 77 940,- Kč na projekt s názvem
„Banka 55+ - občanská angaţovanost seniorů“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Rok 2012 byl vyhlášen rokem Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Projekt, který
organizace představuje, je konkrétním naplněním cílů, které si země Evropské unie pro toto
období nastavily.
Organizaci TOTEM – RDC oslovil nový partner SPES Zukunfs akademie, Schlierbach
z Rakouska, jenţ ve své zemi a následně v Německu realizoval projekt, který aktivně
podporuje sousedskou výpomoc a sounáleţitost seniorů Vzniklo tak 33 dobrovolnických
seniorských spolků v obou zemích, které naplňují vizi projektu Banka 55+. TOTEM – RDC
bude historicky první organizací, která v ČR v rámci spolupráce vytvoří dobrovolnickou
skupinu Banka 55+.
Přehled poskytnutých dotací k 10. 5. 2012
ÚMO 1

Náklady na provoz - Dům napříč. generacemi
- energie, nájem,mzdy,telefony, akademie,
2010 třetího věku, d

ÚMO 4
ÚMO 4

Podpora kulturních, dobrovolnických a
2010 aktivizačně vzdělávacích projektů
2010 Třetí festival - Setkání aktivních seniorů

19500
10000

ÚMO 4
MMP-OŠMT

nájemné, internet a telefony pro klienty,
2010 pojištění prostor
2010 mateřské centrum

35000
9000

450000

ÚMO 4

SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postiţením, Management dobrovolnictví pro
2010 NO plzeňského region
Suma 2010
2011 Třetí festival - Setkání aktivních seniorů

MMP-OK
ÚMO 1

P/III/99 - Třetí festival - setkání aktivních
2011 seniorů
2011 Realizace projektu "Příběhy plzeňských míst"

ÚMO 4

nájemné, včetně energií, internet a telefony
2011 pro klienty, pevná linka, pojištění prostor

0

MMP-SOC

MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ PRO
NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLZEŇSKÉHO
2011 REGIONU

0

MMP-BEZP
ÚMO 2

Propagace a zkvalitnění sluţby NAVETA-SAS
2011 pro rodiny s dětmi
2011 úprava bezbariérového WC

ÚMO 1

Dům napříč generacemi - období červenec |prosinec 2011. Energie, pronájmy, mzdové
2011 náklady, úklid prostor, telefony

MMP-OSS

Manegment dobrovolnictví pro NO Pl. kraj.,
Koordinátor preventivních aktivit, SAS pro
2011 seniory a osob

MMP-OSS
ÚMO 3

Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi
2011 - NAVETA
2011 Třetí festival - Setkání aktivních seniorů

MMP-OSS

960000
1483500
6000
30000
0

54000
20000

0

1320000
300000
0

ÚMO 3
MMP-Odbor prezentace a marketingu
ÚMO 1
MMP-OŠMT

2011
2011
2011
2011

ÚMO 1
ÚMO 1

Zajištění provozních výdajů 2. pololetí 2011
2011 "Totem Dům napříč generacem"i
2011 Stavba Totem - Dům napříč generacemi

250000
3000000

ÚMO 1

Dům napříč generacemi - období červenec prosinec 2011 Energie, pronájmy, mzdy,
2011 úklid,telefony

200000

ÚMO 1

Úprava bezbariérových WC
Třetí festival – Setkání aktivních seniorů
náklady na projekt Třetí festival
Mateřské centrum a projekt Pět P

provozní výdaje projektu Totem-Dům napříč
2011 generacemi
Suma 2011

0
15000
8000
10000

450000
5663000

MMP-Odbor prezentace a marketingu

TOTEMové KráSnění - prostor pro kulturní a
uměleckou seberealizaci plzeňských seniorů
2012 a další veřejnosti.

ÚMO 1

provozní výdaje projektu "Totem -Dům napříč
2012 generacemi"

250000

MMP-ZDRAV

2012 Banka 55+ - občanská angaţovanost seniorů

0

MMP-OSS

2012 TOTEM - Dům na příč generacemi - investice

2735000

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-OK

Management dobrovolnictví pro NNO
Plzeňského regionu, NAVETA - sociálně
aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi, SAS pro
2012 seniory a osoby se zdravotním postiţením
2012 Senior a dobrovolnická sluţba
2012 P/III/24 - TOTEMové KráSnění

963000
0
30000

ÚMO 1

Výlučně na spolufinancovánírekonstrukce
objektu v Kaznějovské ul. 1517/51 Plzeň v
rámci projektu TOTEM - Dům napříč
2012 generacemi
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0

265000
4243000
11389500

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 15 431,- Kč organizaci TOTEM – regionální dobrovolnické
centrum, IČ 69966303, Kaznějovská 1517/51, Plzeň na projekt s názvem „Banka 55+ občanská angaţovanost seniorů“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
jiným subjektům – Komise pro zdravotnictví RMP.

7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KSV RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost Občanského sdružení Ty a já, IČ 27007278, Skrétova 8, Plzeň o poskytnutí dotace
ve výši 30 000,- Kč na projekt s názvem „Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Občanské sdruţení Ty a Já nabízí volnočasové aktivity pro mladé lidi s mentálním, tělesným
či kombinovaným postiţením. K hlavní činnosti patří pořádání pravidelných zájmových
kurzů, společenských akcí, výletů a pobytů. Cílem projektu je podpora lidí se zdravotním
postiţením v rozvoji jejich dovedností a zájmů.
Přehled poskytnutých dotací k 10. 5. 2012
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 2

Vybavení klubového centra digitální kamerou
a počítačovým programem na zpracování
2010 videa- zdokumentov
2010 vybavení klubového centra

ÚMO 2
ÚMO 3
ÚMO 3

částečná úhrada letního pobytu pro členy
2010 sdruţení
2010 Taneční večery pro mladé lidi s postiţením
2010 Festival Na konci léta 4. ročník

20000
0
5000

ÚMO 3

Keramické kursy pro děti a mladé lidi s
2010 postiţeními

19000

ÚMO 4
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-BEZP

2010
2010
2010
2010
2010
2010

MMP-ZDRAV
ÚMO 3

2011
2011

PC, doprava na přehlídku souboru lidí s
postiţením
P/I/2 - Festival Na konce léta - 4.ročník
Grant Č/12 - celoroční činnost
provoz klubového centra
Festival Na konci léta 2011
Klubové centrum sdruţení Ty a Já
Suma 2010
rekondiční pobyt u moře
Festival Na konci léta 2011

ÚMO 4
MMP-OK
ÚMO 2
ÚMO 2
MMP-OK
MMP-SOC
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-OŠMT

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

doprava na přehlídku tvořivosti dětí s
postiţením, lektorné pro pracvoníky
Klubového centra, výtvarn
P/III/68 - Festival Na konci léta 2011
materiální vybavení
letní pobyt
Grant Č/24 - celoroční činnost
Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Festival Na konci léta 2011
letní pobyt v Chorvatsku

ÚMO 1

Vybavení Klubového centra pro mladé lidi s
2011 postiţením

ÚMO 3
ÚMO 3

2011
2011

MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012
2012

Letní rekondiční pobyt u moře pro zdravotně
postiţené
Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Suma 2011
Pobyt u moře pro handicapované
Festival Na konci léta

6000
5000

5000
30000
15000
10000
0
20000
135000
20000
9000

0
30000
10000
10000
25000
40000
70000
5000
6000
9000
9000
243000
0
0

ÚMO 3
ÚMO 1
MMP-ZDRAV
MMP-OK
ÚMO 3
ÚMO 3

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Festival Na konci léta 2012
Vybavení keramické dílny
klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Grant Č/32 - celoroční činnost
Pobyt u moře pro handicapované
Zájmové krouţky pro handicapované

ÚMO 4
MMP-Odbor prezentace a marketingu
ÚMO 2
ÚMO 2
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OSS

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

nábytek do keramické dílny, výtvarné potřeby
a pomůcky na výrobu z keramiky
Festival Na konci léta
pobyt u moře pro handicapované
klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Vybavení keramické dílny
P/III/17 - Festival Na konci léta
Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
40000
41000
101000
479000

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 10 000,- Kč Občanskému sdruţení Ty a Já, IČ 27007278,
Skrétova 9, Plzeň na projekt s názvem „Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2012 – transfery
jiným subjektům – Komise pro zdravotnictví RMP.
7.Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KSV RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 8
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., IČ 25248421, Tomanova 5, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč na projekt s názvem „Sociálně aktivizační sluţby pro
seniory, odborné sociální poradenství a průvodcovské a předčitatelské sluţby“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sluţby zrakově postiţeným občanům celého
Plzeňského kraje. Cílovou skupinou jsou zrakově nebo kombinovaně postiţené osoby nad 15
let. Mezi sociální sluţby, které organizace poskytuje, patří sociální rehabilitace, odborné
sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské sluţby a sociálně aktivizační sluţby pro
zrakově postiţené a seniory.
Přehled poskytnutých dotací k 3. 5. 2012
Souhrn za IČO 25248421
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 2

Pokrytí části nákladů TyfloCentra k
2010 udrţeníchodu zařízení a zajistit poskyt. sluţeb
2010 úhrada nákladů na prpvoz centra

ÚMO 3

Pokrytí provozních nákladůcantra s cílem
udrţet chod našehozařízení a zajistit soc.
2010 sluţby v rozsahu

20000

kancelářské potřeby, spotřeba energie,
2010 telefon, internet
Suma 2010

3500
23500

ÚMO 4

0
0

ÚMO 3
ÚMO 4

Pokrytí části provozních nákladů TC, s cílem
2011 udrţet chod ve stávajícím rozsahu a kvalitě
2011 provozní náklady

MMP-SOC
MMP-SOC
MMP-OSS
MMP-SOC

2011
2011
2011
2011

Sociálně aktivizační sluţby pro seniory a
osoby se zdravotním postiţením
Odborné sociální poradenství
provoz společnosti
Průvodcovské a předčitatelské sluţby
Suma 2011

0
0
199000
30000
229000

MMP-OSS
MMP-ZDRAV

Sociální poradenství pro zdravotně postiţené,
Průvodcovská a předčitatelská sluţba,
2012 Volnočasové a vzdělávací aktivity
2012 průvodcovské a předčitatelské sluţby

148000
0

ÚMO 3
MMP-ZDRAV
MMP-ZDRAV
ÚMO 4

2012
2012
2012
2012

Pokrytí provozních nákladů a zajištění sluţeb
ve stávajím rozsahu
odborné sociální poradenství
SAS pro seniory a osoby se ZP
provozní náklady

0
0
0
0

MMP-SOC
ÚMO 2
Suma 2010 - 2012

Volnočasové a vzdělávací aktivity, Sociální
poradenství pro zdravotně postiţené,
2012 průvodcovské a předčitatelská sluţba
2012 provozní náklady denního centra
Suma 2012

0
0

0
0
148000
400500

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 100 000,- Kč organizaci TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.,
IČ 25248421, Tomanova 5, Plzeň na projekt s názvem „Sociálně aktivizační sluţby pro
seniory, odborné sociální poradenství a průvodcovské a předčitatelské sluţby“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
9. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 9
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Tyfloservis, o.p.s., IČ 26200481, Krakovská 21, Praha, o poskytnutí
dotace ve výši 30 000,- Kč na projekt s názvem „Zpět do ţivota s lupou!“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Projekt Tyfloservisu je více neţ dvacet let zaměřen na rehabilitaci dospělých osob s těţkým
zrakovým postiţením. Spolupráce Tyfloservisu s očními optiky a optometristy je praxí
osvědčený, hojně vyuţívaný a propracovaný systém, který umoţňuje lidem s váţným
postiţením zraku vyzkoušet se optickou pomůcku při praktických činnostech, nechat si
vyšetřit zrak a doporučit pomůcku lékařem a objednat si ji u optika. Odzkoušení optických a
optometrických pomůcek probíhá v krajském středisku Tyfloservisu ambulantně, u
imobilních klientů a klientů bez sociálního zázemí také v terénu v rámci Plzeňského kraje.
Cílem projektu je rehabilitační a edukační působení, které povede k aktivizaci klientů a zmírní
negativní dopady jejich hendikepu; pomoc při získání příspěvku na vybrané pomůcky;
depistáţ nových klientů; informační kampaň a prezentace v médiích.
Přehled poskytnutých dotací k 9. květnu 2012
Souhrn za IČO 26200481
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 2

Provozní náklady související se sociální
2010 rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob
2010 sociální rehabilitace nevidomých

10000
10000

ÚMO 3

Provozní náklady k zajištění sociální
2010 rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob

30000

podpora projektu sociální rehabilitace
2010 nevidomých a slabozrakých osob
2010 mobil s hlasovým výstupem
2010 Krajské ambulantní středisko Plzeň
Suma 2010

0
8400
100000
158400

ÚMO 4
MMP-ZDRAV
MMP-OSS

ÚMO 3
MMP-OSS
MMP-ZDRAV

2011
2011
2011

MMP-ZDRAV
ÚMO 3
ÚMO 2

2012
2012
2012

Suma 2010 - 2012

Provozní náklady projektu Tyfloservisrehabilitace a kompenzace zrakových funkcí u
osob s váţným postiţením
sociální rehabilitace
rehabilitace a kompenzace zrakových funkcí
Suma 2011
zpět do ţivota s lupou
Zpět do ţivota s lupou
projekt "Zpět do ţivota s lupou"
Suma 2012

0
0
0
0
0
0
0
0
158400

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč organizaci Tyfloservis, o.p.s., IČ 26200481,
Krakovská 21, Praha, na projekt s názvem „Zpět do ţivota s lupou!“.

4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 10
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Epoché, o.s., IČ 45335648, Zábělská 5, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši
32 060,- Kč na projekt s názvem „Linka důvěry a psychologické pomoci“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Linka důvěry a psychologické pomoci v Plzni poskytuje okamţitou anonymní telefonickou i
e-mailovou krizovou pomoc a základní sociální poradenství. V loňském roce se na linku
obrátilo 3 250 uţivatelů z důvodu duševní nemoci, se zdravotní problematikou, v důsledku
psychopatologie, z pocitu osamělosti, či pro sebevraţedné úvahy.
Cílem sluţby je stabilizovat psychický stav uţivatelů, přinést psychickou podporu, motivovat
k překonání krize a společně najít východisko z krizové situace.
Pro udrţení provozu sluţby tak, aby byla zachována její nízkoprahovost, organizace ţádá o
dokrytí mzdových nákladů na externí pracovníky.
Přehled poskytnutých dotací k 9. květnu 2012
Souhrn za IČO 45335648
Zdroj
Rok Název akce
ÚMO 1
2010 provoz Linky důvěry a psychologické pomoci
ÚMO 2
2010 provozní náklady linky důvěry a psychologické
pomoci - supervize, vzdělávání
ÚMO 3
ÚMO 4

2010 Linka důvěry a psychologické pomoci v Plzni
2010 supervize pracovníků, propagace sluţby,
zpracování účetnictví

MMP-ZDRAV
MMP-OSS

2010 Linka důvěry a psychologické pomoci
2010 Linka důvěry a psychologické pomoci
Suma 2010

Částka schválená
10000
6000

10000
3000
20000
900000
949000
32000
0

MMP-ZDRAV
ÚMO 4

2011 linka důvěry a psychologické pomoci
2011 provoz Linky důvěry a psychologické pomoci,
supervize pracovníků, vzdělávaní pracovníků a
propagace

MMP-BEZP
ÚMO 2
MMP-OSS
MMP-SOC
ÚMO 1
ÚMO 3

2011
2011
2011
2011
2011
2011

Linka důvěry a psychologické pomoci
provoz Linky důvěry
Linka důvěry a psychologické pomoci
Linka důvěry a psychologické pomoci
supervize, vzdělávání
Nonstop provoz linky důvěry a psychologické
pomoci, udrţení kvality provozu, supervizi a
vzdělávání

20000
14000
900000
20000
7000
9000

MMP-ZDRAV
ÚMO 3

Suma 2011
2012 linka důvěry a psychologické pomoci
2012 Podpora provozu Linky důvěry a psychologické
pomoci (provozní náklady a sluţby)

1002000
0
0

ÚMO 1
MMP-OSS
ÚMO 4

2012 provoz Linky důvěry a psychologické pomoci
2012 Linka důvěry a psychologické pomoci
2012 provozní náklady - supervize a vzdělávání,
energie, zpracování účetnictví, telefon. poplatky,
úklidové prostředky, kancelářské potřeby

0
756000
0

ÚMO 2
MMP-SOC
MMP-SOC

2012 provozní náklady
2012 Linka důvěry a psychologické pomoci
2012 Linka důvěry a psychologické pomoci
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
756000
2707000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 32 060,- Kč organizaci Epoché, o.s., IČ 45335648, Zábělská 5,
Plzeň, na projekt s názvem „Linka důvěry a psychologické pomoci“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 11
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Městská Charita Plzeň, IČ 45334692, Francouzská 40A, Plzeň, o
poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč na projekt s názvem „Tísňová péče“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Tísňová péče je terénní sluţba, kterou je poskytována nepřetrţitá distanční hlasová a
elektronická komunikace s osobami, vystavenými stálému vysokému riziku ohroţení zdraví
nebo ţivota v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. Klienti mají na ruce tísňové
tlačítko, kterým se spojí s odborným personálem MCHP. Zdravotní sestra dle vyhodnocení
situace vyjíţdí ke klientovi, nebo zprostředkuje poskytnutí pomoci integrovaným záchranným
systémem. Součástí sluţby jsou i pravidelné návštěvy uţivatelů.
Cílem projektu je podpora komplexních terénních sluţeb v domácím prostředí klientů,
zabezpečení jejich pocity jistoty a klidu, oddálení nutnosti zdravotní nebo sociální
hospitalizace seniorů a zdravotně postiţených občanů.
Přehled poskytnutých dotací k 9. květnu 2012
Souhrn za IČO 45334692
Název akce

Zdroj

Rok

ÚMO 1

Provozní náklady - materiál pro krouţky,
2010 úhrada energií, nájem, sluţby

ÚMO 2
ÚMO 3
ÚMO 4
ÚMO 4
ÚMO 4
MMP-OSS

2010
2010
2010
2010
2010
2010

provoz stacionáře pro staré a zdravotně
postiţené občany z Plzně
Tísňová péče
provozní náklady
podpora kultury v Domově pro seniory sv. Jiří
Hrátky s kulturou - Domov pro seniory sv. Jiří
Domov sv. Františka
Domov sv. Františka -ad, Domov sv.
Františka - ndc, Domov sv. Františka - ncl,
Domov. sv. Zdislav, D
Týdenní stacionář Hradištská
Centrum pro rodinu Vinice
Suma 2010
Aktivní stáří - Domov pro seniory sv. Jiří

Částka
schválená
20000
33000
50000
15000
10000
5000
150000

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-BEZP

2010
2010
2010

14050000
300000
20000
14653000
25000

ÚMO 4

2011

ÚMO 1
MMP-OSS

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
náklady , materiál pro krouţky, úhradu
2011 energií, nájem a sluţby
2011 investiční vybavení sv. Alois

ÚMO 4
MMP-BEZP

květiny do zahrádky, venkovní lavičky do
2011 zahrádky Domova pro seniory
2011 Tísňová péče

ÚMO 2
MMP-OSS

Domov sv. Aloise - ţivot létům aneb kultura i
2011 ve stáří
2011 projekty 2011

20000
11151000

ÚMO 1
ÚMO 3

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
náklady - materiál pro krouţky , úhradu
2011 energií, nájem a sluţby
2011 Tísňová péče

10000
40000

0
550000
0
15000

ÚMO 3

2011 Domov sv. Zdislavy - dětské venkovní hřiště
Suma 2011

27000
11838000

ÚMO 1

příměstský tábor 2012, sportovní potřeby,
2012 výtvarný materiál, odměny

MMP-ZDRAV
MMP-ZDRAV
ÚMO 3

domácí hospicová péče poskytovaná charitní
2012 ošetřovatelskou sluţbou
2012 tísňová péče
2012 Tísňová péče

0
0
0

ÚMO 1

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
2012 nákl. - energie, nájmy, sluţby, mzdy

0

MMP-OSS
MMP-SOC

provozní příspěvek na provoz sluţeb: Charitní
pečovatelská sluţba Plzeň, Osobní asistence
Plzeň, Domov sv. Jiří, Domov sv. Zdislavy,
2012 Domov sv. Františka, Domov sv. Aloise
2012 Tísňová péče

ÚMO 4

náklady na proplacení hudby na akci
2012 Masopustní zábava
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

5000

10521000
0
1200
10527200
37018200

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 45 000,- Kč organizaci Městská Charita Plzeň, IČ 45334692,
Francouzská 40A, Plzeň na projekt s názvem „Tísňová péče“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 12
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Středisko pro ranou péči o.p.s. IČ 29109663, Tomanova 5, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na projekt „Nový poradce rané péče pro plzeňské
klienty“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Středisko pro ranou péči Plzeň o.p.s. poskytuje sluţby rodinám s dětmi se zrakovým a
kombinovaným postiţením od narození do 7 let věku na území Plzeňského a Karlovarského
kraje. Sluţba je realizována především terénní formou, tzn. ţe konzultace probíhají přímo
v rodinách. Poradce rodičům poskytuje odborné informace jak v oblasti postiţení a vývoje
dítěte, tak i výchovy a sociálního začleňování. Při konzultacích rodičům názorně ukazuje a
doporučuje vhodné metody, jak s dítětem pracovat a stimulovat ho, aby se co nejlépe
rozvíjelo ve všech oblastech ţivota
Sluţby rané péče realizují především pracovníci v přímé péči – 3 poradci na 2,2 úvazku, dále
vedoucí pracovník a metodik na 0,8 úvazku, koordinátor na 1,0 úvazek a odborný asistent na
0,2 úvazku. Vzhledem k naplněné kapacitě, bude od 1. 6 přijat další poradce rané péče na 0,5
úvazku, který bude poskytovat sluţby klientům na území města Plzně. Cílem projektu je
zajistit sluţby rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postiţením na území
města Plzně. Z finanční dotace by bylo pro nového poradce zakoupeno základní vybavení k
poskytování terénních sluţeb i pro práci ve středisku.
Přehled poskytnutých dotací k 2. květnu 2012
Souhrn za IČO 29109663
Zdroj

Rok

Částka
schválená

Název akce
Suma 2010
pohonné hmoty, opravy a údrţba strojů,
provozní materiál, telefonní poplatky
Učíme se hrou
péče o 1 klientskou rodinu
provoz

ÚMO 4
MMP-ZDRAV
ÚMO 2
MMP-OSS

2011
2011
2011
2011

ÚMO 3

Pokrytí části nákladů spojených s péčí o 2
občany s těţkým zrakovým postiţením z
2011 ÚMO 3 a jejich rodi

MMP-ZDRAV

provozní materiál, kancelářské potřeby,
pohonné hmoty, poštovné, telefonní poplatky,
2011 speciální pomůcky, literatura
Suma 2011
2012 nový poradce rané péče pro plzeňské klienty

ÚMO 3
MMP-OSS
ÚMO 2

Zahradní slavnost - oslava výročí 10 let
2012 působení organizace
2012 Středisko pro ranou péči Plzeň - Raná péče
2012 péče o 1 klientskou rodinu

ÚMO 1

ÚMO 4
Suma 2010 - 2012

pohonné hmoty, opravy a údrţba strojů,
provozní materiál, telefonní poplatky,
poštovné, kancel. potřeby, speciální pómůcky
2012 a literatura, tisk informačních materiálů
Suma 2012

0
0
0
4000
98000

0

4000
106000
0
0
92000
0

0
92000
198000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč organizaci Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.,
IČ 29109663, Tomanova 5, Plzeň na projekt s názvem „Nový poradce rané péče pro
plzeňské klienty“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 13
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, IČ 49777513, Univerzitní 8, Plzeň o
poskytnutí dotace ve výši 99 900,- Kč na projekt s názvem „Vznik edukačního centra pro
handicapované těhotné ţeny“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Zařízení, zaměřené přímo na potřeby handicapovaných těhotných ţen, v Plzeňském kraji
chybí. Cílem projektu je proto vznik edukačního centra pro (tělesně, smyslově a sociálně)
handicapované těhotné ţeny. Obecně se předpokládá, ţe péče je zajištěna v prenatálních
poradnách. Přehlíţí se fakt, ţe tyto ţeny mají dle svého handicapu specifické potřeby, které
nelze plně uspokojit při běţných návštěvách poraden.
Důleţité jsou pro výuku znalosti a zkušenosti pedagogů, názorné porodnické modely,
videoprezentace, plakáty a volné prostory, které má organizace k dispozici. Do budoucna je
počítáno i se zapojením studentů. Tím bude podpořena výchova porodních asistentek k práci
s menšinovými skupinami obyvatelstva.
Sluţby tohoto centra jsou směřovány jako přímá pomoc klientce. Spolupráce bude navázána i
s ostatními odborníky. Důleţitá je i informovanost široké veřejnosti o vzniku centra.
Přehled poskytnutých dotací k 9. květnu 2012
Souhrn za IČO 49777513
Zdroj
ÚMO 1
ÚMO 3

MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT

Rok
Název akce
2010 Vybavení k zajištění vzdělávacích akcí pro seniory
2010 Pořádání 3. ročníku Běhu naděje
materiální podpora nových technologií nově
zavedeného oboru "konstrukce zdravotnické techniky"
2010 a v
2010 JUNIORFEL 2009
2010 Olympiáda techniky 2010
2010 tematická exkurze a účast na mezinárodní konferenci
mezinárodní konference ERIN 2010 témata 2010 energetika, výrobní technologie, inovační technologie

Částka schválená
130000
5000

147000
100000
0
0
0

MMP-Odbor prezentace a marketingu

2010 stipendia města Plzně
2010 Celoroční houbařská poradna a výstava hub
2010 Foneticko-kybernetický workshop
Spolupráce plzeňské a regensburgské hudební
2010 mládeţe i hudebních pedagogů v roce 2010
Mezinárodní studentská soutěţ Formula SAE spojená s
2010 propagací města Plzně
Podpora účasti akademických pracovníků z českých a
2010 zahraničních univerzit na mezinárodní konferenci

MMP-Odbor prezentace a marketingu

2010 Mladí hudebníci live městu Plzeň

MMP-OŠMT
MMP-OŠMT

Suma 2010
Hudební festival Porta a jeho význam v dějinách
2011 normalizace
2011 Juniorfel 2011

MMP-OŢP

2011 Houbařská poradna a výstava hub Plzeň 2011

MMP-Kancelář primátora
MMP-OŠMT
MMP-SPORT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT

2011
2011
2011
2011
2011

Setkání bilaterálních organizací v Plzni
Olympiáda techniky Plzeň 2011
Cestovné, startovné, pojištění
konference katedry energetických strojů a zařízení
účast na mezinárodní soutěţi Formula SAE

10000
0
0
0
0

MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT

2011
2011
2011
2011

tematické exkurze, vzdělávací kurzy
stipendia
Podpora nejenom pro aktivního vozíčkáře
Mezinárodní konference "Dětská identita, kultura a

0
200000
60000
44000

MMP-OŠMT
MMP-OŢP
MMP-Kancelář primátora
MMP-Kancelář primátora
MMP-Odbor prezentace a marketingu

200000
20000
20000
50000
0
48000
0
720000
0
180000
20000

média ve Visegrádském kontextu
Společný program studentů ZČU a Hogeschool
Rotterdam
Mezinárodní konference ES 2011, IAPWS Meeting
2011
Olympiáda techniky Plzeň 2011
4. ročník humanitární akce - Běh naděje
Mezinárodní konference v Bad Honnefu, SRN

MMP-OŠMT

2011

MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
ÚMO 3
MMP-OŠMT

2011
2011
2011
2011

MMP-OŠMT

2011 soutěţ - postav vozítko na solární pohon
Studentské projekty dopravního zaměření - Formula
2011 SAE, Shell Eco-maraton
2011 Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 2011

MMP-OŠMT
MMP-OŠMT

35000
65000
92000
3600
35000
137000
69000
100000

ÚMO 1

Suma 2011
2012 stipendia
2012 Interpretační soutěţní přehlídka studentů pedag. fakult
Platforma pro interaktivní komunikaci občanů Plzně a
2012 Mons
2012 ZČU - univerzita třetího věku
2012 Univerzita třetího věku
2012 aktivní senior
Vzdělávací akce pro seniory - Soustředění pro seniory
v Ţinkovech - stravování, ubytování, pronájmy,
doprava, pojištění, Letní škola seniorů - mzdové
prostředky, propagace, spotřební materiál, nákup
2012 pomůcek
vznik edukačního centra pro handicapované těhotné
2012 ţeny
2012 Mezinárodní letní škola umění ArtCamp
2012 Olympiáda techniky 2012
uspořádání XI. ročníku konference Energetické stroje a
2012 zařízení, termomechanika a mechanika tekutin
Na dofinancování aktivity pro seniory - Univerzita
2012 třetího věku

MMP-OK
MMP-OK

2012 Edice UUD 2015
2012 Galerie Ladislava Sutnara

0
0

MMP-OK
MMP-OK

2012 Mezinárodní fotografické bienále Plzeň
2012 Sympozium Invenio
Design 2015/Sympozium evropských škol umění a
2012 designu
2012 Propagace plzeňského folklóru studenty ZČU
2012 Populárně - naučné koncerty pro ţáky ZŠ a MŠ
2012 Studentský motosport na ZČu v Plzni
2012 I. Plzeňský pohár záchranářů
Němečtí referendariáti - budoucí učitelé v Plzni, projekt
2012 "Zaţij Plzeň"
2012 P/II/22 - Edice UUD
2012 P/II/23 - Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň
2012 P/II/24 - Sympozium Invenio
2012 P/II/25 - Teendesign
P/II/26 - Interpretační soutěţ studentů pedagogických
2012 fakult České republiky s mezinárodní účastí
P/IV/40 - Plzeň evropská - cyklus výstav v Galerii
2012 Ladislava Sutnara

0
0

MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-SOC
ÚMO 3
MMP-ZDRAV

ÚMO 1
MMP-ZDRAV
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT

MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OŠMT
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

1050600
200000
0
0
0
0
0

0
0
600000
50000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
90000
120000
0
0
50000
140000

MMP-OŠMT

2012 letní prázdninová škola JuniorFEL 2012
projekt "Postav lehké sportovní vozítko na elektrický
2012 pohon"

MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012 Zaţij Plzeň / Erlebe Pilsen
2012 "Africká" Plzeň, město vědy, výzkumu a vzdělanosti

0
0

MMP-OŠMT

Suma 2012
Suma 2010 - 2012

125000

1375000
3145600

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 99 900,- Kč organizaci Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta
zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, IČ 49777513, Univerzitní
8, Plzeň, na projekt s názvem „Vznik edukačního centra pro handicapované těhotné ţeny“.

4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
10.
Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 14
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace HFJ s.r.o., IČ 25230948, Pod vrchem 80, Plzeň o poskytnutí dotace ve
výši 177 000,- Kč na projekt „Bez bariér – konečně v práci“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Společnost HFJ s.r.o. se dlouhodobě orientuje na zaměstnávání zdravotně postiţených
pracovníků na území města Plzně, provozuje chráněnou dílnu na základě smlouvy s Úřadem
práce v Plzni. V současné době společnost zaměstnává cca 45 pracovníků s nejrůznějším
stupněm a druhem zdravotního postiţení.
V rámci projektu by bylo u zaměstnavatele vytvořeno chráněné pracoviště pro zdravotně
postiţené pracovníky, kteří se budou věnovat šití oděvních doplňků (polštáře, podsedáky,
závěsy a další podobné výrobky). Projekt je vytvořen ve spolupráci s praţskou firmou
Rachevo, která zajistí trvalý základní objem zakázek pro svoji klientelu především v Praze a
sousedních regionech. Dalším odbytištěm výrobků bude Spolková republika Německo, kde
jiţ projevilo zájem několik odběratelů. Pracoviště bude vytvořeno v prostorách
zaměstnavatele Rybářská 1, Plzeň.
Přehled poskytnutých dotací k 2. květnu 2012
Souhrn za IČO 25230948
Zdroj

Rok

Částka
schválená

Název akce
Suma 2010

0

Rozvoj pracovní terapie a prohloubení
znalostí zdravotně postiţených pracovníků v
chráněné dílně
"Léto na hrázi" hudební produkce a komcerty
Suma 2011
Bez bariér - konečně v práci!
Vydání omalovánek chráněnou dílnou
Vybavení pracoviště pro zdravotně postiţené

0
0
0
0
0
0

ÚMO 3
ÚMO 1

2011
2011

MMP-ZDRAV
ÚMO 3
ÚMO 3

2012
2012
2012

ÚMO 1
MMP-SOC

"Léto na hrázi" - II. ročník - série cca 10
koncertů na hrázi Bolevec. rybníka v rámci
2012 akce "Lochotínské kulturní léto"
2012 Sociální centrum HFJ
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 177 000,- Kč pro organizaci HFJ s.r.o., IČ 25230948, Pod
vrchem 80, Plzeň na projekt „Bez bariér – konečně v práci“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 15
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů, občanské sdruţení
(dále jen CK KID), IČ 22851020, Brněnská 48, Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 56 580,- Kč
na projekt „Provoz bezbariérového klubového centra c. k. KID o.s.“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Zajištění provozování bezbariérového klubového centra občanského sdruţení CK KID
v prostorách klubovny v ulici U Jam 23 (od 1. 5. 2012 – úhrada energie, TUV, centrální
vytápění)), kde budou pořádány kulturní, společenské a vzdělávací akce, besedy, semináře
apod. Budou zde působit i zájmové krouţky – turistický, šachový, čtenářský, hudební,
výtvarný, krouţek vaření a ručních prací. Cílem projektu je sociální aktivizace zdravotně
postiţených osob, rozšíření a zkvalitnění nabídky společenských, kulturních a vzdělávacích
aktivit zdravotně postiţených v Plzni.
Přehled poskytnutých dotací k 2. květnu 2012
Souhrn za IČO 22851020
Zdroj

Rok

Částka
schválená

Název akce
Suma 2010
Suma 2011

MMP-ZDRAV

provoz bezbariérového klubového centra c.k.
2012 KID
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 56 580,- Kč pro organizaci Cestovní klub KID, klub invalidních
dobrodruhů, občanské sdruţení, IČ 22851020, Brněnská 48, Plzeň na projekt „Provoz
bezbariérového klubového centra c.k. KID o.s.“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 16
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, IČ 45331154, Prokopova 25,
Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 52 150,- Kč na projekt „Bazalka pro ČLOVÍČKY“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
V rámci vyhlášeného programu chce organizace pokročit ve zkvalitnění péče o zdraví
handicapovaných klientů ve Stacionáři Človíček vyuţitím nové metody Bazální stimulace
(dále jen BS) propojující ošetřovatelství s pedagogikou.
Její hlavní myšlenkou je holistický pohled na jedince, základními prvky jsou pohyb,
komunikace, vnímání a jejich úzké propojení. Na klienta je pohlíţeno jako na partnera a jsou
respektovány jeho zachovalé schopnosti. Autorem je profesor dr. Andreas Frohlich, který pět
let pracoval s dětmi narozenými s těţkým kombinovaným tělesným a intelektovým
postiţením. K dosaţení terapeutického cíle je nutné metodu provádět správně a pravidelně
(nejlépe denně). Její účinnost závisí na tom, aby jí pouţívalo co nejvíce zaměstnanců i rodičů.
Organizace chce nechat vyškolit 3 pracovníky kurzem základním, 2 nástavbovým a jednoho
prohlubujícím. Jde o inovativní vzdělávací program akreditovaný MŠMT, MZ a MPSV ČR.
Kromě absolvování kurzů je nutné koupit pomůcky pro práci v konceptu BS vhodné
k podněcování zachování schopností a funkcí uţivatelů – k rozvoji jejich motoriky a
smyslového vnímání.
Přehled poskytnutých dotací k 2. květnu 2012
Souhrn za IČO 45331154
Zdroj

MMP-OSS
MMP-OSS

ÚMO 3
ÚMO 1

Rok

Název akce

Částka
schválená

Domov pro osoby se ZP Radost, Denní
stacionář Soběkury, Centrum denních sluţeb
2010 Merklín
2010 Provoz sociální sluţby
Suma 2010

0
100000
100000

Pokrytí nákladů na odborné supervize
zaměstnanců a pokrytí mzdových nákladů
2011 jednoho zaměstnance
2011 odborné supervize
Suma 2011

0
6000
6000

ÚMO 1

míče a sítě pro fotbal a volejbala další
2012 vybavení,

ÚMO 1

Realizace týdne zaměřeného na romskou
kulturu skrze několik provázaných aktivit pro
2012 děti a mládeţ

0

ÚMO 1
MMP-BEZP
MMP-ZDRAV

Zkvalitnění poskytovaných sluţeb a
zachování stáv. rozsahu provozu jedinnéh
ambulant. kriz. centra pro všechny věkové
2012 kategorie vč. dětí
2012 Archa - program prevence rizikového chování
2012 Bazalka pro ĆLOVÍČKY

0
0
0

ÚMO 4

oprava a odlučnění dvěří v konzulatční
místnosti, obnova vybavení čekárny, úhrada
2012 energií

0

10000

ÚMO 3

Propagace, tisk materiálů a honoráře umělců
2012 doprovodné akce

0

ÚMO 3

Zajištění a zkvalitnění krizové pomoci a
2012 pokračovnání v primární prevenci na školách

0

MMP-OSS

Denní stacionář ČLOVÍČEK, Můj 1+0
Chráněné a podporované bydlení, Centrum
SOS Archa, JDEME DÁL - Sociálně
aktivizační sluţby pro seniory a osoby se
2012 zdravotním postiţením

MMP-OSS
MMP-SOC
MMP-SOC
ÚMO 2

2012
2012
2012
2012

ÚMO 2
ÚMO 2

program JDEME DÁL - provozní náklady,
2012 Domov Na Radosti - příspěvek na energie
2012 Archa pro člověka v krizi - zkvalitnění sluţeb

ÚMO 3
MMP-KIMC
MMP-Odbor prezentace a marketingu

2365000

Denní stacionář v Soběkurech, Domov pro
osoby se zdravotním postiţením Radost
Plzeňská desítka
Archa - pro náhradní rodinnou péči
projekt Archa - materiál, nájem, cestovné

Dovybavení 2 chráněných bytů, příspěvek na
2012 energie stacionáře Soběkury
2012 Terénní práce - SOS cizinec
2012 Dny Dé aneb "Setkání dvou světů"
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2375000
2481000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 52 150,- Kč pro organizaci Diakonie ČCE - středisko Západní
Čechy, IČ 45331154, Prokopova 25, Plzeň na projekt „Bazalka pro ČLOVÍČKY“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

D ů v o d o v á z p r á v a č. 17
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost Občanského sdružení Ty a Já, IČ 27007278, Skrétova 9, Plzeň o poskytnutí dotace
ve výši 20 000,- Kč na projekt „Pobyt u moře pro handicapované“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Občanské sdruţení Ty a Já nabízí volnočasové aktivity pro mladé lidi s mentálním, tělesným
či kombinovaným postiţením. K hlavní činnosti patří pořádání pravidelných zájmových
kurzů, společenských akcí, výletů a pobytů. V roce 2011 se členové občanského sdruţení Ty a
Já poprvé zúčastnili letního pobytu u moře, který si všichni dlouho přáli. V letošním roce se
bude pobyt u moře realizovat na stejném místě v letovisku Selce – Chorvatsko. Pobytu se
zúčastní 21 členů sdruţení – z toho 4 vozíčkáři, 7 mladých lidí s mentálním postiţením, 1
členka s roztroušenou sklerózou, 3 děti s astmatem a alergiemi, ostatní se zúčastní jako osobní
asistenti. Většina členů sdruţení pochází ze sociálně slabších rodin a pobyt u moře si za
normálních okolností nemohou dovolit.
Přehled poskytnutých dotací k 2. květnu 2012
Souhrn za IČO 27007278
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1
ÚMO 2

Vybavení klubového centra digitální kamerou
a počítačovým programem na zpracování
2010 videa- zdokumentov
2010 vybavení klubového centra

ÚMO 2
ÚMO 3
ÚMO 3

částečná úhrada letního pobytu pro členy
2010 sdruţení
2010 Taneční večery pro mladé lidi s postiţením
2010 Festival Na konci léta 4. ročník

20000
0
5000

ÚMO 3

Keramické kursy pro děti a mladé lidi s
2010 postiţeními

19000

ÚMO 4
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-BEZP

2010
2010
2010
2010
2010
2010

MMP-ZDRAV
ÚMO 3

PC, doprava na přehlídku souboru lidí s
postiţením
P/I/2 - Festival Na konce léta - 4.ročník
Grant Č/12 - celoroční činnost
provoz klubového centra
Festival Na konci léta 2011
Klubové centrum sdruţení Ty a Já
Suma 2010
2011 rekondiční pobyt u moře
2011 Festival Na konci léta 2011
doprava na přehlídku tvořivosti dětí s
postiţením, lektorné pro pracvoníky
Klubového centra, výtvarn
P/III/68 - Festival Na konci léta 2011
materiální vybavení
letní pobyt
Grant Č/24 - celoroční činnost
Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Festival Na konci léta 2011
letní pobyt v Chorvatsku

ÚMO 4
MMP-OK
ÚMO 2
ÚMO 2
MMP-OK
MMP-SOC
MMP-Odbor prezentace a marketingu
MMP-OŠMT

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

ÚMO 1

Vybavení Klubového centra pro mladé lidi s
2011 postiţením

6000
5000

5000
30000
15000
10000
0
20000
135000
20000
9000

0
30000
10000
10000
25000
40000
70000
5000
6000

MMP-ZDRAV
MMP-Odbor prezentace a marketingu
ÚMO 3
ÚMO 1
MMP-ZDRAV
MMP-OK
ÚMO 3
ÚMO 3

Letní rekondiční pobyt u moře pro zdravotně
2011 postiţené
2011 Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Suma 2011
2012 Pobyt u moře pro handicapované
2012 Festival Na konci léta
2012 Festival Na konci léta 2012
2012 Vybavení keramické dílny
2012 klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
2012 Grant Č/32 - celoroční činnost
2012 Pobyt u moře pro handicapované
2012 Zájmové krouţky pro handicapované

ÚMO 4
MMP-Odbor prezentace a marketingu
ÚMO 2
ÚMO 2
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OSS

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

ÚMO 3
ÚMO 3

nábytek do keramické dílny, výtvarné potřeby
a pomůcky na výrobu z keramiky
Festival Na konci léta
pobyt u moře pro handicapované
klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Vybavení keramické dílny
P/III/17 - Festival Na konci léta
Klubové centrum pro mladé lidi s postiţením
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

9000
9000
243000
0
0
0
0
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
40000
41000
101000
479000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 20 000,- Kč pro organizaci občanského sdruţení Ty a Já, IČ
27007278, Skrétova 9, Plzeň na projekt „Pobyt u moře pro handicapované“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nevzniknou.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. prosince 2011.
Usnesení KZ RMP č. 1 ze dne 16. dubna 2012.
Usnesení RMP č. 792 ze dne 31. května 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

