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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí finanční dotace POST BELLUM, o.p.s., IČ: 26548526, na částečnou úhradu
nákladů na zabezpečení vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů mapuje životní osudy žijících osobností, které
zpracovávají žáci druhého stupně základních škol pod vedením vyškolených pedagogů.
Podrobný popis celého projektu je uveden v příloze č. 1 k této důvodové zprávě.
V příloze č. 2 je informace o dosavadním průběhu projektu v Plzni i souhrnné informace
o realizaci v dalších místech ČR.
Rámcový rozpočet na realizaci projektu na plzeňských základních školách od září 2014
je uveden v příloze č. 3. Celkové náklady dosahují výše 165 tis. Kč, realizátor se na
p. primátora obrátil se žádostí o 100 tis. Kč.
Dotace poskytnuté žadateli v období 2012 - 2014
Souhrn za IČ 26548526
Zdroj

MMP-OK
MMP-OŠMT
MMP-Kancelář primátora

Název akce

Rok

2014
2014
2014

Suma 2012
Suma 2013
Grant P/II/12 - Příběhy našich sousedů Plzeň
Projekt "Příběhy našich sousedů - Plzeň"
Příběhy našich sousedů
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

Částka schválená
0
0
0
0
0
0
0

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí finanční dotace ve výši 100 tis. Kč POST BELLUM, o.p.s., IČ: 26548526,
na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení vzdělávacího projektu Příběhy našich
sousedů.
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. Finanční dotace bude hrazena z prostředků rozpočtu Kanceláře primátora na rok
2014.
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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. 580 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 - Představení projektu
č. 2 - Dosavadní průběh projektu v Plzni
č. 3 - Rozpočet projektu

Zastupitelstvo města Plzně dne:
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