Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost paní Kateřiny Brašnové, nar. 20. 5. 1977, bytem Polní 3, Plzeň o poskytnutí
peněžitého daru ve výši 62 714,- Kč na nákup kočáru Kimba cross pro zdravotně postiženého
syna.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Paní Kateřina Brašnová pečuje o svého syna Dalibora, který se narodil 7. 5. 2008 jako zdravé
dítě. V sedmi měsících prodělal pneumokokovou meningitidu s následným těžkým zápalem
plic s trvalými následky: hluchota, Westův syndrom – epilepsie (kolem 15 záchvatů denně),
mentální retardace, samostatně nechodí.
Přehled poskytnutých dotací k 11. 10. 2012
Souhrn za IČO 20.5.1977
Zdroj

Název
Částka
Rok akce
schválená
Suma
2010
Suma
2011
Suma
2012

Suma 2010 - 2012

0
0
0
0

3. Předpokládaný cílový stav:
1. Poskytnout peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč paní Kateřině Brašnové, nar. 20. 5.1977,
bytem Polní 3, Plzeň na nákup kočáru Kimba cross pro zdravotně postiženého syna.
2. Provést rozpočtové opatření spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů rozpočtu OSS MMP - provozní výdaje - běžné výdaje
o částku 30 tis. Kč;
b) snížení provozních výdajů rozpočtu OSS MMP - transfery jiným organizacím –
Komise pro zdravotnictví RMP o částku 20 tis. Kč;
c) zvýšení provozních výdajů rozpočtu OSS MMP - transfery obyvatelstvu o částku
50 tis. Kč.
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 peněžitého daru bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok
2012 – transfery obyvatelstvu, po provedení rozpočtové změny.
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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. 6 ze dne 11. října 2012.
Usnesení RMP č. 1385 ze dne 23. října 2012.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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