DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristi ka
Poskytnutí finanční dotace společnosti RLA Stallion s. r. o. (IČ 49790561), se sídlem
Lobezská 53/55, 326 00 Plzeň, ve výši 30 000 Kč, účelově vázané na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací projektu Vánoční zpívání koled v termínu 12. prosince 2012
na náměstí Republiky v Plzni.
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Společnost RLA Stallion s. r. o. byla založena v roce 2004. Předmětem její činnosti je
informační a reklamní činnost, pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů,
vystoupení, výstav a soutěží, fotografické služby a agentážní činnost. Je pořadatelem např.
Historického víkendu, netradičních plaveb po řece Radbuze či adventních pořadů na náměstí
Republiky. Současně je provozovatelem Muzea strašidel a pohádek.
Společnost RLA Stallion s. r. o. žádala v letošním roce o poskytnutí dvou dotací na realizaci
projektů v rámci Grantového programu v oblasti kultury pro rok 2012, a to na projekty
Apriliáda a Plavba netradičních plavidel. Oba projekty byly podpořeny částkami ve výši
30 000 Kč. Projekt Plavba netradičních plavidel se však z důvodu stavby železničního mostu
přes řeku Radbuzu nemůže uskutečnit. RLA Stallion s. r. o. v souladu s uzavřenou smlouvou
o poskytnutí dotace na projekt č. P/I/29 (článek IV. odst. 7 - V případě, že před zahájením
čerpání dotace vzniknou na straně příjemce jakékoliv překážky bránící mu v realizaci
projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, je příjemce tuto skutečnost povinen neprodleně
písemně oznámit poskytovateli a ve lhůtě 30 dnů od oznámení dotaci vrátit v plné výši na účet
poskytovatele) tuto skutečnost oznámila a vrátila poskytnutou dotaci. Současně společnost
požádala o možnost poskytnutí dotace ve stejné výši na jiný, také tradiční projekt – Vánoční
zpívání koled, který se uskuteční dne 12. prosince 2012 na náměstí Republiky v Plzni (příloha
č. 1).
Žádost byla dne 12. září 2012 předložena k posouzení Komisi kultury RMP, ta svým
usnesením č. 27 /12 (příloha č. 2) doporučila poskytnout dotaci společnosti RLA Stallion
s. r. o. ve výši 30 000 Kč, účelově vázanou na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
projektu Vánoční zpívání koled. Rada města Plzně na svém zasedání dne 27. září 2012
s doporučením komise souhlasila.
Souhrn za IČO 49790561
Zdroj

Rok

Název akce

Částka
schválená

MMP-OK
MMP-OK

2010 P/III/27 Půl kopy do kopy (kniha)
2010 P/III/18 Pohádkové soboty

ÚMO 3
ÚMO 3
ÚMO 3
MMP-OK

2011
2011
2011
2011

MMP-OK

2011 P/III/81 - Pohádkové soboty v Muzeu strašidel

MMP-OK

2011 P/II/9 - Plavba netradičních plavidel

Suma 2010
Plavba netradičních plavidel
Vánoční zpívání koled
Plavba netradičních plavidel
P/III/80 - Vánoční zpívání koled s Českým
rozhlasem

Suma 2011
MMP-OK
MMP-OK

2012 P/I/29 - Plavba netradičních plavidel
2012 P/I/28 - Apriliáda

1

0
0
0
0
0
18000
40000
0
20000
78000
30000
30000

MMP-Odbor prezentace a marketingu

2012 Muzeum strašidel (a pověstí Plzeň) dobudování
nových expozic znázorňující plzeňské pověsti
Suma 2012

Suma 2010 - 2012

50000

110000
188 000 Kč

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finanční dotace společnosti RLA Stallion s. r. o. (IČ 49790561), se sídlem
Lobezská 53/55, 326 00 Plzeň, ve výši 30 000 Kč, účelově vázané na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací projektu Vánoční zpívání koled v termínu 12. prosince 2012
na náměstí Republiky v Plzni.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnutí finanční dotace společnosti RLA Stallion s. r. o. (IČ 49790561), se sídlem
Lobezská 53/55, 326 00 Plzeň, ve výši 30 000 Kč, účelově vázané na částečnou úhradu
nákladů spojených s realizací projektu Vánoční zpívání koled v termínu 12. prosince 2012
na náměstí Republiky v Plzni.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená Radou města Plzně, č. usnesení 1318 ze dne 27. 9. 2012.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných,
například provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu Odboru kultury MMP na rok 2012
schváleného usnesením ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 161 ze dne 22. 3. 2012 - poskytnutí dotací v rámci Grantového programu
v oblasti kultury pro rok 2012
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 8. 12. 2011 - schválení rozpočtu města Plzně pro rok 2012
Usnesení RMP č. 1318 ze dne 27. 9. 2012 – souhlas s poskytnutím finanční dotace
společnosti RLA Stallion s. r. o.
9. Závazky a pohl edávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
1. Dopis společnosti RLA Stallion s. r. o. (IČ 49790561)
2. Zápis z jednání KK RMP č. 10 ze dne 12. 9. 2012
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