Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika

Město Plzeň – městský obvod Plzeň 3 požádal začátkem t.r. o účelovou dotaci na
opravu cisternové automobilové stříkačky (dále pak CAS) pro JSDHO Radobyčice z
„Programu podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňské kraji v roce
2013“, a tuto dotaci získal na základě usnesení č. 157/13 Zastupitelstva Plzeňského
kraje z 3.6.2013. K podpisu je připraven návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň na opravu CAS, která tvoří
přílohy č. 1 návrhu usnesení.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Městský obvod MO3 má v úmyslu opravovat CAS 25 K LIAZ vyrobenou v roce
1986, reg. zn. PMA 20-67 pro JSDHO Radobyčice. Oprava se bude vztahovat na
opravu podvozku vozidla, dále pak na čalounění, opravu vysokotlaku a
elektroinstalace a laku vozidla.
3.

Předpokládaný cílový stav

Město Plzeň získá účelovou dotaci pro městský obvod Plzeň 3.
4.

Navrhované varianty řešení

Je navrhována jediná varianta, a to uzavřít smlouvy s Plzeňským krajem.
5.

Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové předpokládané náklady na opravu vč. DPH ..................... 164 tis. Kč,
Dotace (max 50%) skutečných nákladů ........................................... 82 tis. Kč,
Vlastní podíl (z rozpočtu MO3) ....................................................... 82 tis. Kč.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Vlastní zdroje jsou součástí rozpočtu
závazného ukazatele Požární ochrana.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz. ukládací část návrhu usnesení.
8.
Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s
tímto návrhem souvisejí
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 141 z 9.4.2013
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Majetek opravený za použití dotace (CAS) musí zůstat ve vlastnictví příjemce alespoň
5 let od poskytnutí dotace.
Přílohy:
příloha č. 1
příloha č. 2
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Program
podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském
kraji v roce 2013“

