Důvodová

z p r á v a č. 2

1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost Sportovního klubu handicapovaných Meteor Plzeň, IČ 26631024, se sídlem v Plzni,
Bzenecká 14 o poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč na projekt „Florbal na kolech“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Florbal je v současnosti atraktivním kolektivním sportem, který se těší velké oblibě u mládeže
i dospělých. Florbal si našel a podmanil i vozíčkáře. V Plzni, asi po pětiletém hraní pro radost
a zábavu, se z volnočasové aktivity dopracoval až k celostátní ligové soutěži, kde
handicapovaní podávají sportovní výkony na nejvyšší úrovni. Dlouhodobý projekt: „Florbal
na kolech “ oslovuje zdravotně postižené sportovce z Plzně od mládeže po dospělé.
Na poskytnutí dotace budou použity finanční prostředky z dotačního titulu Paliativní a
hospicová péče, na který byla v rozpočtu alokována částka 1 mil Kč.
Hospic sv. Lazara požádal o dotaci na Paliativní a hospicovou péči ve výši 940 tis. Kč.
Dalším subjektem, který se ucházel o dotaci z dotačního programu Paliativní a hospicová
péče byla Městská Charita Plzeň. Komise zdravotnictví RMP doporučila orgánům města
Plzeň poskytnout dotaci ve výši 60 tis. Kč. Ředitel organizace Mgr. Janouškovec dotaci
odmítl v momentě kdy byl informován, že dotace bude poskytnuta jako veřejná podpora de
minimis.
Komise zdravotnictví RMP doporučila využít zbylou dotaci následujícím způsobem:
a) 40 tis. Kč poskytnout Sportovnímu klubu handicapovaných Meteor Plzeň, IČ 26631024
b) 20 tis. Kč bude použito pro případnou žádost fyzické osoby např. na nákup či doplacení
kompenzační pomůcky.
Přehled poskytnutých dotací k 1. 8. 2012
Souhrn za IČO 26631024
Částka
Rok Název akce
schválená
2010 Nákup sportovního vozíku
13000
2010 Cestovné, startovné, nájmy, sport. potřeby
60000
Suma 2010
73000
MMP-SPORT
2011 Nájemné TV zařízení, startovné, cestovné
40000
Suma 2011
40000
MMP-SPORT
2012 Startovné, nájem, cestovné
5000
MMP-ZDRAV
2012 Florbal na kolech
0
Suma 2012
5000
Suma 2010 - 2012
118000
Zdroj
ÚMO 1
MMP-SPORT

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč,- Sportovnímu klubu handicapovaných Meteor Plzeň,
IČ 26631024, se sídlem Plzeň, Bzenecká 14 na projekt „Florbal na kolech“ po provedení
rozpočtového opatření.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
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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 KZ RMP č. 5 ze dne 11. června 2012.
Usnesení RMP č. 1112 ze dne 23. srpna 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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