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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská
města a evropské záležitosti.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti obdržela žádosti o poskytnutí dotace,
které projednala a doporučuje schválit poskytnutí dotace pro:
KPMEZ/9/2014
Žadatel:

K.R.O.K. o.s. Plzeň
Pod Hájem 321/14, 326 00 Plzeň, IČ: 01830686
Název projektu: Plzeňský festival stepu
Popis projektu: K.R.O.K. o.s. Plzeň pořádá první ročník Plzeňského festivalu stepu,
jehož součástí budou workshopy pro širokou veřejnost a semináře pro účastníky
festivalu. Vrcholem festivalu bude stepařský galavečer, kde mimo jiné vystoupí členové
zúčastněných stepařských skupin z tuzemska i zahraničí. Workshopy a semináře
proběhnou pod vedením zkušených lektorů v čele s několikanásobným mistrem světa
ve stepu Danielem Borakem ze švýcarského Winterthuru a spoluzakladatelkou
stepařské školy v Čechách, choreografkou a tanečnicí Jiřinou Nowakowskou, lektorkou
a zakladatelkou Tap a Dance studia z polské Varšavy. Tito jmenovaní se (spolu se členy
svých studií) zúčastní také galavečera, kde bude mít plzeňská veřejnost možnost seznámit
se s tím nejlepším, co nabízí současný step. Případná přiznaná dotace bude použita
na cestovní náklady a ubytování těchto zahraničních účastníků.
Termín/místo:
23. - 25. 5. 2014, Plzeň
Požadovaná částka:
40.000,- Kč
Doporučená částka:
10.000,- Kč
Usnesení komise: Doporučuje poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000,-Kč na pokrytí
cestovních nákladů a nákladů na ubytování zahraničních lektorů.
Souhrn za IČ 01830686
Zdroj

Rok

MMP-OK
ÚMO 3
MMP-OK

2014
2014
2014

ÚMO 1

2014

MMP-Kancelář primátora
ÚMO 2

2014
2014

Název akce
Suma 2012
Suma 2013
Grant P/III/39 - Plzeňský festival stepu
Plzeňský festival stepu
M/1 - Plzeňský festival stepu
Plzeňský festival stepu 2014 - doprava,
ubytování, propagace
Plzeňský festival stepu
Plzeňský festival stepu
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

KPMEZ/11/2014
Žadatel:
Balet o.s.
Stehlíkova 2396/4, 301 00 Plzeň, IČ: 22669639
Název projektu: Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg
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Částka schválená
0
0
30 000
0
0
0
0
0
30 000
30 000
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Popis projektu: Balet o.s. organizuje a realizuje projekt Galakoncert, mezinárodní
exhibiční vystoupení žáků baletních škol již od počátků své existence. V rámci
evropského rozměru spolupracuje s baletní školou Bellettpodium Regensburg, která
patří mezi vybrané TOP Bavorské projekty. Tato baletní škola se aktivně zúčastnila
předešlých dvou ročníků Galakoncertu v letech 2012 a 2013. V loňském roce se
uskutečnilo několik pracovních schůzek týmu Balet o.s. a Ballettpodium, na kterých se
vytyčily priority spolupráce. Na základě vzájemné sympatie a oboustranné spolupráce
vzešel projekt „Tanec bez hranic“. Vznikla také smlouva o vzájemném partnerství
a domluvil se dramaturgický plán pro rok 2014, ke kterému obě taneční skupiny
přistoupily jako ke generálce na Plzeň EHMK 2015.
V dubnu loňského roku bylo sdružení Balet o.s. čestným hostem na vystoupení
Ballettpodia - Ballett tanz gala ve Velodromu v Regensburgu. Setkání proběhlo též
v květnu v rámci baletní soutěže Ašský střevíček. K dalším společným pracovním
setkáním došlo 6. 10. 2013 a 1. 2. 2014 ve Weidenu. Výsledkem těchto schůzek je
společné vystoupení ve Velodromu v Regensburgu ve dnech 3. a 4. května 2014.
Na těchto vystoupeních se bude podílet též Storm Ballet. Další společné vystoupení je
plánováno na konec roku 2014, nebo na jaro 2015 v Plzni. Dále Ballettpodium
vystoupí na samostatném koncertu v listopadu 2015 v Plzni a na 8. ročníku Baletního
gala. Ballettpodium vystoupí též v letošním již 7. ročníku Galakoncertu baletních škol,
který proběhne tradičně v historické budově Velkého divadla J. K. Tyla dne 22. 11.
2014. Na tomto koncertě se setkávají tanečníci nejen z Německa, ale též ze Slovenska,
Polska, Rakouska a dalších evropských zemí a není tudíž pochyb, že baletní umění, které
je uměním beze slov, je ideální formou prezentace přesahující hranice, pro kterou
neexistují jazykové bariéry.
Termín/místo:
22. 11. 2014, Regensburg, Plzeň
Požadovaná částka:
Doporučená částka:
Usnesení komise: Doporučuje poskytnutí finanční dotace ve
nákladů na cestovné, dopravu, nájmy prostor, propagaci
programu).

45.000,- Kč
15.000,- Kč
výši 15 000,-Kč na pokrytí
(tisk a výlep plakátů, tisk

Souhrn za IČ 22669639
Zdroj
ÚMO 2
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-Odbor prezentace a
marketingu
ÚMO 3
MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Kancelář primátora
MMP-OK
ÚMO 3
MMP-Kancelář primátora

Rok

Název akce

2012 GALAKONCERT 2012
Uspořádání pátého společného setkání a vystoupení
2012
zahraničních a českých baletních škol na jedné scéně
Galakoncert-Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních
2012 škol - víceletý grant na léta 2012-2015
"GALAKONCERT 2012 - Mezinárodní exhibiční vystoupení
2012
žáků baletních škol"
Suma 2012
na uspořádání VI. Společného setkání a vystoupení baletních
2013 škol na jedné scéně
Galakoncert-Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních
2013
škol - víceletý grant na léta 2012-2015
2013 projekt „Galakoncert 2013“
2013 Balet Gala Plzeň EHMK 2015 - Regensburg
Suma 2013
Galakoncert-Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních
2014
škol - víceletý grant na léta 2012-2015
mezinárodní exhibiční vystoupení baletních škol Galakoncert
2014
2014 - VII. ročník
2014 Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg
Suma 2014

Suma 2012 - 2014
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Částka
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3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí finančních prostředků formou dotace žadatelům dle bodu 2 této důvodové
zprávy.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení - bod II.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou. Poskytnutí finančních prostředků dle bodu 2 této důvodové zprávy bude hrazeno
ze schváleného rozpočtu Kanceláře primátora, která spravuje finanční prostředky
KPMEZ.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle návrhu usnesení - ukládací část.
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2014.
Usnesení RMP č. 491 ze dne 15. 5. 2014 - projednání předloženého usnesení v RMP.
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nejsou.
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