D ů v o d o v á z p r á v a č. 14
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "STOPA" Plzeň, IČ
49777963, Americká 29, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč na projekt s názvem
„MEDVĚDÍ DOUPĚ“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Cílem projektu je vybavení zázemí akcí pro veřejnost a nově zakládané lesní školky Medviďata
kvalitními pomůckami, umožňujícími všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Skautské
středisko STOPA kromě akcí pro veřejnost v průběhu roku každoročně pořádá příměstské
tábory pro děti školního věku; tábor pro předškolní děti bude novinkou. Cílem celoroční
činnosti i všech akcí pro veřejnost střediska STOPA je nabídka smysluplného trávení volného
času dětí.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 49777963
Zdroj
Rok Název akce
ÚMO 1
2012 energie a vodné - klubovny u Seneckého rybníka

Částka schválená
15000

ÚMO 2

2012 sportovní vybavení

ÚMO 1

Suma 2012
2013 Provoz skautských kluboven u Seneckého rybníka - elektrická
energie, vodné

ÚMO 3

2013 provoz skautských klluboven na Americké třídě

ÚMO 1

Suma 2013
2014 částečné pokrytí nákladů na energii - el. energie, vodné,
stočné

18000
0

ÚMO 2
MMP-OSS

2014 sportovní a programové vybavení
2014 Medvědí doupě

0
0
0
41000

8000

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

8000
23000
10000

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 90 000,- Kč organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko "STOPA" Plzeň, IČ 49777963, Americká 29, Plzeň, na projekt s názvem „MEDVĚDÍ
DOUPĚ“.
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.
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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.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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