Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 určených pro Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně do rozpočtu města Plzně - spolufinancování akce pro veřejnost konané
na území MO Plzeň 1 v průběhu roku 2014 a poskytnutí dotace organizaci Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko „Stopa“ Plzeň, Americká 29, Plzeň, IČ 49777963.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, v souladu s předchozím ujednáním
o partnerství a spolupráci Městského obvodu Plzeň 1 s Odborem sociálních služeb MMP,
požádal MO Plzeň 1 o spolufinancování níže uvedených akcí pro veřejnost konaných na území
MO Plzeň 1 v celkové výši 300 tis. Kč. Usnesením ZMO - 1 č. 420 ze dne 26. 3. 2014 byl
schválen účelový převod finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 v celkové
výši 300tis. Kč do rozpočtu města Plzně s určením pro Odbor sociálních služeb MMP na
zajištění akcí pro veřejnost konaných na území MO Plzeň 1.
Z uvedené částky pak 60 000,- Kč bude poskytnuto jako dotace organizaci Junák – svaz skautů
a skautek ČR, středisko „Stopa“ Plzeň, Americká 29, Plzeň, IČ 49777963 na zajištění akce
„Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím“. K realizaci akce ke Dni otců přizval
OSS MMP 28. skautský oddíl Vločka, který akci zajistí po stránce technické a programové.
Skautský oddíl připraví pro otce s dětmi celou řadu zajímavých úkolů, které budou plnit na
trase od konečné stanice tramvaje č. 1 v Bolevci směrem k Seneckému rybníku. Další úkoly
budou připraveny přímo u Seneckého rybníka. Vzhledem k tomu, že organizace nedisponuje
živnostenským oprávnění, tak není možné jí proplatit náklady, které budou s akcí souviset –
zejména spotřební materiál na zajištění jednotlivých úkolů. Zvolili jsme proto formu poskytnutí
dotace. Spotřební materiál, který nebude na akci použit, využije oddíl při svých aktivitách a při
pořádání příměstských táborů.

3. Předpokládaný cílový stav:
1) Provést rozpočtové opatření dle návrhu usnesení.
2) Poskytnout dotaci ve výši 60 tis. Kč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Stopa“ Plzeň, Americká 29, Plzeň, IČ 49777963 na programové a technické
zajištění akce „Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz bod 4. důvodové zprávy, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnost finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Poskytnutí dotace bude kryto z rozpočtu OSS MMP po provedení rozpočtové změny.
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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 ZMO - 1 č. 420 ze dne 26. 3. 2014.
Usnesení Rady města Plzně č. 552 ze dne 15. května 2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Usnesení ZMO - 1 č. 420 ze dne 26. 3. 2014.
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