D ů v o d o v á z p r á v a č. 15
1. Název problému a jeho charakteristika:
Ţádost organizace DUHA KOPRETINA PLZEŇ, IČ 60611928, Sedlecká 13, Plzeň,
o poskytnutí dotace ve výši 93 500,- Kč na projekt s názvem „Kopretina s rodinou“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace DUHA KOPRETINA PLZEŇ ţádá o finanční prostředky na nákup materiálu,
vyuţívaného v zájmových krouţcích, na dopravu do zooparku v Chomutově a na bowling, na
vstupné do zoo a dinoparku, na pronájem tělocvičny a herních prvků pro Zábavné odpoledne ve
Škodasportparku a na Duhový den a také na úhradu drobných cen při pořádaní akcí Maškarní,
Zábavné odpoledne ve Škodasportparku, Duhový den, Mikulášská a vánoční besídka.
Cílem projektu je podpora prorodinných aktivit v klubovně i mimo klubovnu pro děti do 5 let
s rodiči i bez rodičů.
Přehled poskytnutých dotací k 24. březnu 2014
Souhrn za IČO 60611928
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

projekt Za sportem s Kopretinou - materiál, ceny, vstupné, pronájem,
2012 telefony, poštovné, propagace, fotografie,

10000

ÚMO 1

2012 Projekt "Otevřené dveře aneb je jedno kdo jsem

30000

ÚMO 1

projekt Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem - kancelářský materiál,
sportovní, turistické a výtvarné potřeby, deskové hry, tisk, program,
2012 ceny a fotodokumentace

ÚMO 2
ÚMO 3
ÚMO 3

2012 Zábavné odpoledne s Kopretinou a Duhový den s Kopretinou
2012 Krouţek kopretiny
2012 Kopretina dětem

ÚMO 3

2012 Projekt: Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem

0

ÚMO 3

2012 Projekt: Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem

0

ÚMO 3
MMP-SOC
MMP-OŠMT
MMP-OŢP

2012
2012
2012
2012

Projekt: Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem
Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem
celoroční klubová činnost
S Kopretinou v souladu s přírodou

20000
0
20000
30000

MMP-SPORT
MMP-BEZP

Pronájmy sportovních zařízení, materiál na soutěţe, ceny, vstupné do
2012 aquaparku, nájem tělocvičen, bazénu
2012 Otevřené dveře anebo je jedno, kdo jsme
Suma 2012

3000
36730
166730

Nájem,energie,telefony,poštovné,cestovné,dopravné,strava na tábory,
kancelářský a sportovní materiál,vybavení,opravy a údrţba, tisk a jeho
distribuce,propagace, mzdy a odvody, OON na DPP a na DPČ, školení
2013 a vzdělávání ostatní sluţby (program,ceny atd.)

0

ÚMO 1

7000
10000
0
0

1

ÚMO 1

Projekt Kopretina-akce a aktivity určené pro veřejnost - dotace bude
pouţita na pronájem, dopravné, kancelářský materiál a materiál
2013 jiný,tisk,program ceny

ÚMO 1

příspěvek bude pouţit na částečné pokrytí nákladů projektu
KOPRETINA 2013 - nájem, doprava,kancelářský materiál, jiný
materiál(sportovní, turistické,výtvarné potřeby,deskové hry), tisk, ceny,
2013 fotodokumentace

ÚMO 2
ÚMO 3

2013 Zábavné odpoledne s Kopretinou a Duhový den s Kopretinou
2013 projekt Kopretina 2013 na krouţky a tábory

ÚMO 3

2013 klub neorganizované mládeţe a akce v rámci celoročního projektu

ÚMO 4

drobný papírenský, výtvarný či jiný materiál potřebný na akcích a
2013 krouţcích, pronájem nebo vstupné k zajištění aktivit sdruţení

MMP-OŠMT

Zábavné odpoledne s Kopretinou a Duhový den ve Škoda sport parku,
2013 Výlet do aquaparku Čestlice, Závody na motokárách ve Lhotě

MMP-OŠMT

zajištění celoroční činnosti sdruţení, jednorázových akcí,
prázdninových pobytů - provozní náklady a sluţby, spotřební materiál
a vybavení, opravy a údrţba, revize klubovny, propagace, náklady na
2013 zajištění doplňkových programů, ceny, fotodokumentace

40000

7000
10000
16000
0

7500

0

10000

MMP-SPORT
MMP-BEZP

Nájmy tělovýchovných zařízení, drah na bowl., motokár, skák. bot,
2013 lan.cent. nákup sport. materiálu, ceny, poháry
2013 Kopretina 2013
Suma 2013

ÚMO 1

2014 podpora sportovních krouţků a akcí v roce 2014

0

MMP-SPORT
MMP-OSS
MMP-OŠMT

Nájmy tělovýchovných zařízení,spotřební materiál, vstupné, ceny,
2014 poháry, odměny
2014 Kopretina s rodinou
2014 Projekt " Kopretina pro všechny "
Suma 2014

0
0
0
0

Suma 2012 2014

3000
60000
153500

320230

3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 93 500,- Kč organizaci DUHA KOPRETINA PLZEŇ,
IČ 60611928, Sedlecká 13, Plzeň, na projekt s názvem „Kopretina s rodinou“.
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):
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.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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