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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

5. září 2013

Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS pro
MO Plzeň 3

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
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Bere na vědomí
Usnesení č. 157/13 z 3. 6. 2013 Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci
poskytnutí účelově určených dotací obcím na opravy cisternových
automobilových stříkaček (dále pak CAS) z „Programu podpory činnosti obcí
na úseku požární ochrany v Plzeňské kraji v roce 2013“, kterým byla
poskytnuta statutárnímu městu Plzeň dotace na akci „Oprava podvozkové části
vozidel CAS 25 K LIAZ“ ve výši 82 tis. Kč.
Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 15682013/OBKŘ mezi
Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň, která tvoří přílohu č. 1 návrhu
usnesení.
Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Program podpory
činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji v roce 2013“, která
jsou přílohou č. 2 návrhu usnesení.
Zajištění spolufinancování akce z rozpočtu MO Plzeň 3, ukazatel Požární
ochrana, ve výši 82 tis. Kč.
Podmínku, že majetek opravený za použití dotace nesmí být po dobu 5 let od
poskytnutí dotace převeden na třetí osobu.
Dotace není poskytována v režimu veřejné podpory.
Schvaluje
Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 15682013/OBKŘ, jejímž
předmětem je úprava práv a povinností mezi Plzeňským krajem jako
poskytovatelem finančních prostředků a městem jako jejich příjemcem, která je
přílohou č. 1 návrhu usnesení. V roce 2013 poskytne poskytovatel příjemci,
Městskému obvodu Plzeň 3 pro JSDHO Radobyčice, na opravu cisternové
automobilové stříkačky CAS 25 K LIAZ, reg. zn. PMA 20-67, maximálně
částku 82 tis. Kč.
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2.

Rozpočtové opatřením spočívající v
a) zvýšení provozních příjmů města Plzně – neinvestiční přijaté transfery od
krajů – rozpočtu MO Plzeň 3 o částku 82 tis. Kč,
b) zvýšení provozních výdajů rozpočtu MO Plzeň 3 o částku 82 tis. Kč na
opravu CAS 25 K LIAZ pro JSDHO Radobyčice.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření v souladu s bodem II. usnesení.
Termín: 20. 12. 2013
Zodpovídá:

M. Zrzavecký, náměstek primátora
J. Strobach, starosta MO Plzeň 3
Ing. L. Složil

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracovala dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

M. Zrzavecký
Ing. H. Regnerová
Ing. L. Složil
M. Zrzaveckým
J. Strobachem
Ing. H. Kuglerovou

náměstek primátora
22.8.2013
vedoucí FIN
náměstkem primátora
starostou MO Plzeň 3
ředitelkou EÚ
souhl.

Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v RMP dne:

nepodléhá
22.8.2013

č. usnesení: 784
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