Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. června 2014

KPMEZ/1

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

12. června 2014

Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro
partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ).

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

důvodovou zprávu tohoto usnesení ve věci poskytnutí finančních dotací na základě žádostí
projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti.
II.

Schvaluj e

poskytnutí finančních dotací na projekty projednané Komisí pro partnerská města a evropské
záležitosti a hrazené z rozpočtu Kanceláře primátora, která spravuje finanční prostředky
KPMEZ, pro:
KPMEZ/9/2014
Žadatel: K.R.O.K. o.s. Plzeň
Pod Hájem 321/14, 326 00 Plzeň, IČ: 01830686
Projekt: Plzeňský festival stepu
na pokrytí nákladů na cestovní náklady a ubytování spojené s účastí
zahraničních lektorů
10 000,- Kč
KPMEZ/11/2014
Žadatel: Balet o.s.
Stehlíkova 2396/4, 301 00 Plzeň, IČ: 22669639
Projekt: Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg
na pokrytí nákladů na cestovné, dopravu, nájmy prostor, propagaci
(tisk a výlep plakátů, tisk programu)
15 000,- Kč
V případě, že smlouvy nebudou ze strany žadatelů podepsány nejpozději do 2 měsíců ode
dne doručení výzvy k podpisu smlouvy na kontaktní adresu uvedenou v žádosti o dotaci,
pozbývá usnesení vůči příjemci dotace účinnosti.
III.

U kl ádá

Radě města Plzně
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2014
Zodpovídá: Mgr. Martin Baxa
Mgr. Zelenková
Mgr. Michálková

Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

Zprávu zpracovala dne:

21. 5. 2014 Mgr. Kateřina Michálková, KP

Schůze ZMP se zúčastní:

Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně

Obsah zprávy projednán s:

KPMEZ dne 22. 4. 2014
Mgr. Bělou Zelenkovou
vedoucí Kanceláře primátora

souhlasí

Ing. Lubomírem Složilem
vedoucím OFR EÚ MMP

souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce:

Nepodléhá zveřejnění podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Projednáno v RMP:

dne: 15. 5. 2014

č. usn.: 491

