Příloha č. 4

DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/1

1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost občanského sdruţení Motýl o.s. (IČ 26674157) o poskytnutí dotace z Průběţného
grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních
a uměleckých projektů pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Motýl o.s. (IČ 00520012) nabízí rodinám s malými dětmi a to i se zdravotním postiţením
smysluplné vyuţití volného času. Mezi hlavní aktivity občanského sdruţení patří podpora
aktivního rodičovství a integrace rodin s dítětem se zdravotním postiţením do společnosti.
Motýl o.s. (IČ 00520012) „Rej čarodějnic“. Hlavním cílem této tradiční akce je připravit
zábavný a programově bohatý den pro děti z MŠ, ZŠ, logopedické třídy MŠ a ZŠ speciální.
Nedílnou součástí celého projektu je integrace dětí s postiţením mezi zdravou populaci.
Zařazením dospělých klientů s mentálním postiţením z Terapeutických dílen Motýl o.s.
do přípravy celého projektu podporuje jejich pocit potřebnosti, důleţitosti a radosti z dobře
vykonané práce.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 40 000 Kč.
Souhrn za IČO 26674157
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

2011

ÚMO 1
ÚMO 1

2011
2011

ÚMO 1

2011

ÚMO 3
MMPSOC
MMPOŠMT
MMPOŢP
MMPSPOR
T
MMPOSS

2011

Úhrada nemateriálových provoz. nákl. Rodičovského centra VLNKA - právnické a ekonomické
sluţby, telefony, ostatní
výtvarný materiál, kancelářské potřeby pro RC Vlnka
na činnost
Úhrada nemateriálových provozních nákladů Rodičovského centra Vlnka - právnické a
ekonomické sluţby, telefony, ostatní
S tátou po Plzeňsku

2011

Rodičovské centrum Vlnka

30 000,-

2011

vybavení krouţků

30 000,-

2011

Pohádková zahrada

68 000,-

2011

Nájemné tělocvičen, bazénu, sport. pomůcky

10 000,-

2011

zájmové aktivity, raná péče

750 000,953 000,-

0,15 000,10 000,40 000,0,-

ÚMO 1

2012

ÚMO 1
ÚMO 1
ÚMO 3
ÚMO 3
MMPSOC
MMPSOC
MMPOŠMT
MMPOŢP

2012
2012
2012
2012

Suma 2011
Úhrada nemateriálových provoz. nákl. Rodičovského centra Vlnka - právnické a ekonom. sl.
telefony, tepo
provozní náklady Rané péče
Pronájmy, pomůcky na výuku
"Motren pro všechny" - příspěvek na speciální rehabilitační zařízení Motren Duo a příslušenství
Jednorázové akce: "S tátou o plzeňských pověstech"

2012

Raná péče

2012

Krůček po krůčku k prvnímu kroku a aktivnímu rodičovství

2012

vybavení krouţků

20 000,-

2012

Pohádková zahrada

58 000,-

40 000,20 000,15 000,0,0,20 000,-

1

0,-
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MMPSPOR
T
MMPOSS

2012

Nájemné tělocvičen, bazénu, sport. pomůcky na plavání a pro výuku

2012

Raná péče, Rodičovské centrum Vlnka

10 000,738 000,Suma 2012

MMPSPOR
T
MMPOSS
MMPSOC
ÚMO 1
MMPOŠMT
MMPSOC

2013

Nájemné bazénu, nákup výukových pomůcek

2013

kofinancování soc. sluţeb Raná péče, Sociálně terapeutické dílny Motýl Plzeň, Rodičovské
centrum Vlnka (RC Vlnka)

2013

Krůček po krůčku k prvnímu kroku a aktivnímu rodičovství

2013
2013
2013

921 000,0,870 000,0,-

Krouţek Sporťáček, Cvičení kojenců, batolat a dětí - pomůcky na výuku tv aktivit; Plavání pomůcky na výuku plavání; Plavání Sporťáček - DPP 2 lektorky (40hx120 Kč); Plavání - pronájem
bazénu
materiál a vybavení pro krouţek sportovní, taneční a dramatický, výtvarný, hudební, keramiky,
vzdělávací a přírodovědný

0,0,-

Nácvik sociálních dovedností

0,Suma 2013

Suma 2011 - 2013

870 000,2 744 000,-

3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace z Průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant
na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Motýl o.s. (IČ 26674157)
na realizaci projektu „Rej čarodějnic“.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci ve výši 11 000 Kč Motýl o.s. (IČ 26674157) na realizaci projektu „Rej
čarodějnic“ na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená Komisí kultury Rady města Plzně a Radou města Plzně
dne 11. 4. 2013, usnesení č. 379 ze dne 11. 4. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z částky pro grantový systém schválené v rozpočtu
Odboru kultury MMP na rok 2013 usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 379 ze dne 11. 4. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci mikrograntů
na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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Příloha č. 4

DŮVO DOVÁ ZPRÁVA K ŽÁDOSTI Č. M/3

1. Název problému a jeho charakteristi ka
Ţádost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (IČ 00668583) o poskytnutí dotace
z Průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant na podporu kulturních
a uměleckých projektů pro rok 2013“
2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti (IČ 00668583) organizovala jiţ dva ročníky
projektu „Letnice“, kdy se ukázala přínosnost takového projektu. Jedná se o spojení současné
hudby, literatury a výtvarného umění v netradičním prostoru plzeňských kostelů. Uţ samo
propojení všech sloţek – Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, plzeňských básníků
a spisovatelů, členů DJKT a ţáků konzervatoře je nikde jinde nerealizovatelným počinem
v působení na návštěvníky všech věkových kategorií. Přesto, ţe je jádro pořadů směrováno na
období letničních svátků, trvá výstava po celé léto a bude vhodné připravit po dobu trvání
komorní kulturní pořady. Akce se jiţ stává tradicí a můţe být cenným přínosem pro rok 2015.
Poţadovaná částka na úhradu nákladů spojených s realizací projektu je ve výši 20 000 Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 50 000 Kč.
Souhrn za IČO 00668583
Zdroj

Název akce

Rok

MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-Kancelář
primátora

2011
2011
2011
2011

ÚMO 3
MMP-OK

2012
2012

MMP-OK

2012

MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-Kancelář
primátora

2012
2012
2012
2012
2012

P/III/102 - Výstava UVU plzeňské oblasti - Weiden, Písek, Deggendorf
P/I/15 - Barva na ulici
P/III/101 - Letnice umělců
4letý grant - celoroční činnost
Barva na ulici 2011 / festival Na ulici Plzeň, Centrum Bavaria Bohemia
Schönsee
Suma 2011
Výtvarné umění - výstava Karel Březina - nedoţíté 90. narozeniny
P/I/33 - Barva na ulici 2012
Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - víceletý grant na
léta 2012-2015
P/IV/41 - Divadelní plakát z partnerských měst města Plzně
P/IV/44 - Pozdrav z Plzně, fotografie
P/IV/45 - Rok Jiřího Trnky
P/IV/42 - Karel Březina, výstava a sborník
P/IV/43 - Letnice umělců

2012

Pozdrav z Plzně / Grüss aus Pilsen

MMP-OK

2013

MMP-Kancelář
primátora
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK
MMP-OK

2011

2013
2013
2013
2013
2013

Suma 2012
provozní náklady na činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - víceletý
grant na léta 2012-2015
Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlin, výstava 2013, Ratskeller - Galerie,
Berlin - Lichtenberg
Grant P/I/36 - Barva na ulici 2013
Grant P/II/32 - Bilance 2013, členská výstava UVU
Grant P/II/33 - Letnice umělců
Grant P/IV/36 - Marie Lacigová
Suma 2013

Suma 2011 - 2013

3

Částka
schválená
40 000,70 000,10 000,200 000,20 000,340 000,20 000,50 000,350 000,0,0,30 000,10 000,25 000,30 000,515 000,350 000,0,0,0,0,0,350 000,1 205 000,-
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3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace z Průběţného grantového programu v oblasti kultury 2013 „Mikrogrant
na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013“ Unii výtvarných umělců
plzeňské oblasti (IČ 00668583) na realizaci projektu „Letnice 2013“.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Unii výtvarných umělců plzeňské oblasti (IČ 00668583)
na realizaci projektu „Letnice 2013“ na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací
projektu.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je doporučená Komisí kultury Rady města Plzně a Radou města Plzně
dne 11. 4. 2013, usnesení č. 379 ze dne 11. 4. 2013.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Finanční prostředky budou poskytnuty z částky pro grantový systém schválené v rozpočtu
Odboru kultury MMP na rok 2013 usnesením ZMP č. 594 ze dne 13. 12. 2012.
7. Náv rh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení
8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 180 ze dne 28. 2. 2013 ve věci vyhlášení mikrograntů na rok 2013
Usnesení RMP č. 379 ze dne 11. 4. 2013 ve věci poskytnutí dotací v rámci mikrograntů
na rok 2013
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Nejsou.
10. Přílohy
Nejsou.
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