DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace č. 2014/000215 z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP (dále jen
BEZP MMP) spolku Ponton, IČ 64355756, Podmostní 1, Plzeň.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dopisem ze dne 28. dubna 2014 požádal ředitel spolku Ponton, IČ 64355756, Podmostní 1,
Plzeň (dále jen Ponton) Bc. Jakub Václavů o převod částky ve výši 27.500,- Kč z přidělené
dotace na provoz projektu Programu včasné intervence Klubíčko na kofinancování realizace
projektu s názvem Mluví celá rodina – Vakeren calo familija. O převod výše uvedené částky
žádá ředitel spolu Bc. Jakub Václavů z toho důvodu, že na výše uvedený projekt Mluví celá
rodina – Vakeren calo familija obdržel spolek dotaci ze zdrojů Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Důvodem podpoření výše uvedeného projektu ze strany
MŠMT byl závazek kofinancování z jiných zdrojů ve výši minimálně 30 %. Z toho důvodu
žádá spolek Ponton o převod částky ve výši 27.500,- Kč z přidělené dotace BEZP MMP na
projekt Mluví celá rodina – Vakeren calo familija.
Převod výše uvedené částky je možný, pokud bude proveden dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace č. 2014/000215.
3. Předpokládaný cílový stav
1. Změna části schválené dotace v rozpočtu BEZP MMP pro rok 2014 ve formě dodatku č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2014/00215 spolku Ponton, IČ 64355756, Podmostní 1,
Plzeň.
Dodatek č. 1 je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Snížení části dotace ve výši 27.500,- Kč na Program včasné intervence – Klubíčko na
konečných 97.500,- Kč.
3. Převod 27.500,- Kč na kofinancování projektu Mluví celá rodina – Vakeren calo familija.
4. Navrhované varianty řešení
Viz bod 3. této důvodové zprávy.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. tohoto návrhu usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Jedná se pouze o převod finančních prostředků.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části usnesení.
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8. Dří ve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
RMP č. 565 ze dne 15. 5. 2014
9. Závazky a pohledávky vůči městu
Netýká se projednávaného materiálu.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/000215.
Příloha č. 2 – Projekt Mluví celá rodina
Příloha č. 3 – rozhodnutí MŠMT – 10484-2/2014
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