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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí finanční dotace České sekci International College of Surgeons, o.s.,
IČ: 22691847, na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení Jubilejního světového
kongresu ICS.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Česká sekce ICS, o.s., je národní sekcí nejstarší chirurgické světové organizace
International College of Surgeons. V roce 1935 stála u jejího zrodu a v období obou
totalitních režimů zachovávala demokratické principy mezinárodní spolupráce bez ohledu
na politické bariéry. Po listopadové revoluci v roce 1989 se podařilo oživit její činnost
v ČR. Hlavními aktivitami sekce jsou rozvoj a zprostředkování mezinárodních odborných
styků pro české chirurgy a další lékaře bez ohledu na to, zda jsou členy sekce.
V mezinárodním měřítku jde o jedinou chirurgickou organizaci, která je oficiálním
partnerem WHO a zapojuje se do jejích humanitárních aktivit.
Česká sekce ICS zorganizovala mj. v letech 1999 a 2005 v Praze dva úspěšné Evropské
chirurgické kongresy. V roce 2015, kdy ICS oslaví 80 let od svého založení v Ženevě,
se poprvé v dějinách české i československé chirurgie uskuteční na našem území Světový
kongres. Stane se tak ve dnech 9. - 12. září v Praze a v Plzni. Protože se jedná
o celosvětově uznávanou a finančně velmi nákladnou akci, obrátili se organizátoři na pana
primátora s žádostí o další finanční dotaci - viz příloha. Předchozí dotace přidělená
v loňském roce byla letos řádně vyúčtována.
Dotace poskytnuté žadateli v období 2012 - 2014
Souhrn za IČ 22691847
Zdroj
MMP-Kancelář primátora
MMP-Kancelář primátora

Rok

Název akce

Suma 2012
2013 Jubilejní světový kongres International College of Surgeons
Suma 2013
2014 Jubilejní světový kongres International College of Surgeons
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

Částka
schválená
0
50 000
50 000
0
0
50 000

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí finanční dotace ve výši 50 tis. Kč České sekci International College
of Surgeons, o.s., IČ: 22691847, na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení Jubilejního
světového kongresu ICS.
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.
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6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou. Finanční dotace bude hrazena z prostředků rozpočtu Kanceláře primátora na rok
2014.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení - bod III.
8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta
s tímto návrhe m s ouvis e jí

ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá

Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2014
Usnesení RMP č. 1233 ze dne 27. 11. 2013 - schválení poskytnutí dotace v roce 2013
Usnesení RMP č. 579 ze dne 29. 5. 2014 - projednání předloženého usnesení v RMP
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
--10. Přílo hy
č. 1 - žádost (dopis) o finanční podporu Jubilejního světového kongresu ICS

Zastupitelstvo města Plzně dne:
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