D ů v o d o v á z p r á v a č. 1
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost pana Davida Hodana, nar. 21. 7. 1989, bytem Lábkova 15, Plzeň o poskytnutí
finančního daru ve výši 30 000,- Kč na částečné proplacení fyzioterapie.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Žadatel je z důvodu onemocnění již 6. rokem plně závislý na plicním ventilátoru a upoután na
lůžku nebo invalidní vozík. Ke zlepšení svého zdravotního stavu využívá denně rehabilitací
sdružení MOTÝL, o.s., která není hrazena ze zdravotní péče a musí ji platit ze svých
prostředků. Služby organizací, které nabízejí rehabilitace zdarma, nevedly k odpovídajícímu
zlepšování zdravotního stavu.
Přehled poskytnutých dotací k 26. 3. 2014
Souhrn za IČO 21.7.1989
Částka
Rok Název akce
schválená
2012 financování zdravotní péče
30000
Suma 2012
30000
MMP-ZDRAV
2013 částečné proplacení fyzioterapie
30000
Suma 2013
30000
MMP-OSS
2014 částečné proplacení fyzioterapie
0
Suma 2014
0
Suma 2012 - 2014
60000
Zdroj
MMP-ZDRAV

3. Předpokládaný cílový stav:
1. Poskytnout finanční dar ve výši 30 000,- Kč panu Davidu Hodanovi, nar. 21. 7. 1989,
bytem Lábkova 15, Plzeň, na částečné proplacení fyzioterapie.
2. Provést rozpočtové opatření spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů rozpočtů OSS MMP – transfery jiným organizacím –
Komise pro zdravotnictví RMP o 30 000,- Kč;
b) zvýšení provozních výdajů rozpočtu OSS – transfery obyvatelstvu o 30 000,- 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 finančního daru bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP na rok 2014 –
transfery obyvatelstvu, po provedení rozpočtové změny.
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. 613 ze dne 12. prosince 2013.
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Usnesení KZ RMP č. 2/14 ze dne 20. března 2014.
Usnesení RMP č. 362 ze dne 11. dubna 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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