Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení s názvem „Integrace cizinců a podpora menšinových
aktivit“ pro rok 2014 jednotlivým žadatelům.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně v lednu 2014 vyhlásil dotační řízení pro oblast
„Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit“ na rok 2014 v těchto dotačních
prioritách:
a) podpora vzniku nových aktivit v oblasti integrace cizinců a menšinových aktivit;
b) projekty reagující na aktuální situaci v oblasti cizinecké problematiky na území města
Plzně;
c) projekty zaměřené na podporu začleňování příslušníků národnostních menšin do
komunitního života (např. jednorázové kulturní, kulturně sociální a vzdělávací programy
v rámci místního společenství).
Přehled všech předložených žádostí k 28. únoru 2014, včetně doporučení KIMC RMP
a v souladu s usnesením RMP č. 259.

Dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit - 2014
Název organizace

IČ

Sídlo

Název projektu

Částka
žádosti v Kč

Návrh
v Kč

1

Blízký soused, o. s.

22850601

Koterovská 2127/84,
326 00 Plzeň

Spolu na táboře

40 000,-

0,-

2

Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy

45331154

Prokopova 207/25,
301 00 Plzeň

Preventivní brožura pro
cizince

28 000,-

28 000,-

Informovaností k otevřené
společnosti – seminář o
migraci, integraci a
multikultuře

12 000,-

0,-

3

ROA s. r. o.

18242804

Plaská 1342/47,
323 00 Plzeň

4

Diecézní Charita Plzeň

49774034

sady 5. května 348/8,
301 00 Plzeň

Vánoční multikulturní
setkání pro cizince v Plzni

50 435,-

47 000,-

64355756

Podmostní 2398/1,
301 12 Plzeň

O prázdninách za školou

27 000,-

25 000,-

157 435,-

100 000,-

5 Ponton, občanské sdružení

Celkem

Dotační priority byly schváleny Komisí pro integraci menšin a cizinců RMP usnesením č. 5/13
ze dne 20. prosince 2013.

1

Uzávěrka žádostí výše uvedeného dotačního řízení byla stanovena na 28. února 2014 ve 12.00
hodin. K tomuto datu obdržel OSS MMP celkem 5 projektových žádostí v souhrnném
požadavku 157 435,- Kč. Objem prostředků určených pro tento dotační program činí 100 000,Kč. U všech žádostí byla OSS MMP provedena předběžná kontrola dle směrnice QS 61-27
Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, v rámci které nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Všechny žádosti byly předloženy k posouzení KIMC RMP na jednání dne 6.
března 2014. Předložený návrh usnesení odpovídá doporučení KIMC RMP a je v souladu
s usnesením Rady města Plzně č. 259 ze dne 20. března 2014. Všechny žádosti, o kterých
rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně, jsou detailně popsány v jednotlivých důvodových
zprávách č. 1 - 3.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout dotace úspěšným žadatelům v dotačním řízení „Integrace cizinců a podpora
menšinových aktivit“.
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 dotací bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2014 – transfery
jiným organizacím a veřejným rozpočtům – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit
v celkové výši 100 000,- Kč.
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 KIMC RMP č. 1/14 ze dne 6. března 2014.
Usnesení RMP č. 259 ze dne 20. března 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Všichni žadatelé byli prověřeni, zda nemají závazky či pohledávky vůči městu Plzni a lze
konstatovat, že žádná organizace nemá žádné závazky či pohledávky vůči městu po lhůtě
splatnosti.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Usnesení KIMC RMP č. 1/14 ze dne 6. března 2014.
Příloha č. 2 – Usnesení RMP č. 259 ze dne 20. března 2014.
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