Zastupitelstvo města Plzně dne:

12. června 2014

OSS / 1

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

ze dne:

Ve věci:

12. června 2014

Rozpočtové opatření v Odboru sociálních služeb MMP.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně:

I. B e r e n a v ě d o m í
1. Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 – schválení dotace ve výši 200 000,- Kč pro
Tyfloservis, o. p. s. na sociální službu s názvem „Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní
středisko Plzeň“.
2. Vyjádření organizace Tyfloservis, o. p. s, že služba pod označením „Tyfloservis,
o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň“ je od 1. dubna 2014 do 31. 12. 2014
financována z prostředků individuálního projektu Plzeňského kraje – „Podpora
sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa“ a z tohoto důvodu bude organizace
z přidělené dotace čerpat jen 50 000 Kč na náklady leden – březen 2014.
3. Zvýšení nákladů na zajištění pomoci a služeb, které je nutno uhradit zdravotnickému
zařízení Poliklinika Bory prostřednictvím Městské Charity Plzeň.
4. Žádost Městské Charity Plzeň o dotaci na zajištění provozu ordinace pro bezdomovce
a zajištění pravidelných rekondičních pobytů pro zdravotně postižené osoby v Třemošné
u Plzně, na něž město dlouhodobě přispívá úhradou dopravy.

II. S c h v a l u j e
1. Poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč Městské Charitě Plzeň, IČ 45334692, Francouzská
40A, Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova a dopravy zdravotně
postižených osob – rekondiční pobyty.
2. Rozpočtové opatření spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů Odboru sociálních služeb MMP
organizacím – Tyfloservis, o.p.s., IČ 26200481 na sociální službu
krajské ambulantní středisko Plzeň“ o částku 150 tis. Kč;
b) zvýšení provozních výdajů Odboru sociálních služeb MMP
organizacím - Městská Charita Plzeň, IČ 45334692,
Plzeň – o částku 150 tis. Kč.

– transfery jiným
„Tyfloservis, o.p.s. - transfery jiným
Francouzská 40A,

III. U k l á d á
Radě města Plzně
realizovat usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2014
Zodpovídá:

radní Jiří Kuthan
Mgr. Hynková
Ing. Složil

Zprávu předkládá:

Jiří Kuthan

radní mP

Zprávu zpracovaly dne:
Schůze ZM P se zúčastní:

21. května 2014
Jiří Kuthan

M gr. Alena Hynková
radní mP

Obsah zprávy projednán s:

M artin Zrzavecký

náměstek mP

Ing. Hanou Kuglerovou

ředitelkou EÚ M M P

souhlasí

PhDr. Helenou Knížovou

ředitelka ÚSO M M P

souhlasí

Ing. Lubomírem Složilem

vedoucím FIN M M P

souhlasí

Projednáno v RM P:

dne 15. 5. 2014

usnesení č. 551

Zveřejněno na úřední desce:

Nepodléhá zveřejnění dle zákona č.128/2000 Sb.

