D ů v o d o v á z p r á v a č. 11
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost paní Evy Michalové Kolářové, IČ 76302148, Bedř. Smetany 786, Nýřany,
o poskytnutí dotace ve výši 373 000,- Kč na projekt s názvem „Centrum dětí u Berušek“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Paní Eva Michalová Kolářová je provozovatelkou živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním
režimu. Provozovna Centrum dětí (nebo též Koutek) u Berušek vznikla v r. 2008 v Nýřanech,
další v obci Tlučná a od konce r. 2013 je v provozu pobočka v Plzni – Lobzích, Dítětova 9.
Ve všech pobočkách je nabízeno denní, prázdninové, noční a individuální hlídání dětí za
úplatu. V budoucnu bude možnost hlídání rozšířena i na děti se specifickými poruchami učení
a chování (dále jen SPUCH) v rozsahu několika hodin týdně. Zároveň budou poskytovány
i poradenské služby rodičům, týkající se specifických způsobů výuky a výchovy dětí se
SPUCH.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 76302148
Zdroj
Rok

ÚMO 4
MMP-OSS

Název akce

Částka schválená

Suma 2012
Suma 2013
2014 pronájem prostor centra dětí, zakoupení
notebooku

0
0
0

2014 Centrum dětí u Berušek

0
0
0

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 373 000,- Kč paní Evě Michalové Kolářové, IČ 76302148, Bedř.
Smetany 786, Nýřany, na projekt s názvem „Centrum dětí u Berušek“.
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):
Nevzniknou.
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 KSV RMP č. 1/14 ze dne 10. března 2014.
Usnesení RMP č. 357 ze dne 11. dubna 2014.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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