D ů v o d o v á z p r á v a č. 2
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost PhDr. Miroslava Valiny, nar. 10. 2. 1963, bytem Brněnská 48, Plzeň o poskytnutí
finančního daru ve výši 45 000,- Kč na příspěvek na osobní asistenci žadateli při mapování
bariér ta účelem vytvoření cestovního průvodce pro ZP.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Poskytnuté finanční prostředky umožní žadateli mimořádné navýšení rozsahu osobní asistence,
díky němuž by žadatel mohl přes svůj těžký fyzický handicap pokračovat v rozpracované
činnosti v oblasti zvyšování mobility zdravotně postižených.
Žadatel se zmíněným aktivitám věnuje řadu let, je autorem informační brožury „Kudy kam
a jak v Plzni o berlích a na vozíku“, cestovního průvodce „Kam bez bariér – Plzeňsko“ a dále
spolupracuje s Magistrátem města Plzně při tvorbě rubriky „Plzeň bez bariér“ na webových
stránkách města.
Přehled poskytnutých dotací k 26. 3. 2014
Souhrn za IČO 10.2.1963
Název akce

Zdroj

Rok

MMP-OŠMT

Kofinancování pořízení zvláštní pomůcky 2012 úprava osobního automobilu

MMP-ZDRAV

příspěvek na výdaje spjaté s pořízením a
instalací dálkově ovládaných vchodových
2012 dveří v bytě imobilní osoby

MMP-OSS

MMP-OSS

úprava jeho osobního automobilu Citroen
2012 Berlingo SPZ 3P0 0875.
Suma 2012
Suma 2013
2014 poskytnutí příspěvku na osobní asistenci
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

Částka
schválená
0

53000
20000
73000
0
0
0
73000

3. Předpokládaný cílový stav:
1. Poskytnout finanční dar ve výši 25 000,- Kč PhDr. Miroslavu Valinovi, nar. 10. 2.
1963, bytem Brněnská 48, Plzeň na osobní asistenci žadateli při mapování bariér za
účelem vytvoření cestovního průvodce pro ZP.
2. Provést rozpočtové opatření spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů rozpočtů OSS MMP – transfery jiným
organizacím – Komise pro zdravotnictví RMP o 25 000,- Kč;
b) zvýšení provozních výdajů rozpočtu OSS MMP – transfery obyvatelstvu
o 25 000,- Kč.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
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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.
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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