Důvodová zpráva
1/ Název problému a jeho charakteristika
Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO
Plzeň 1
v celkové výši
355 000,- Kč určených na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové
činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely dle
přiložené tabulky /příloha č. 1/
2/ Konstatování současného stavu
Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 obdržela ke dni 23. 5. 2014 celkem 51
žádostí v celkové výši 8 851 720,- Kč. Jedna žádost byla stažena ze strany žadatele pro
nedodání povinných příloh ve stanoveném termínu (žádost č. 51 – SK Neslyšících Plzeň).
Ostatní žádosti byly rozděleny do 3 tabulek – žádosti o dotaci, žádosti o investiční dotaci a
žádosti o dotaci, které Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 nechala na
rozhodnutí RMO Plzeň 1. Jednotlivé tabulky jsou projednávány samostatným usnesením
RMO Plzeň 1, resp. ZMO Plzeň 1.
Dle Směrnice magistrátu města Plzně QS 61-25 o Evidenci dotací v databázi tvoří
samostatnou přílohu důvodové zprávy návrhu usnesení tabulky s informacemi o poskytnutých
dotacích jednotlivým žadatelům z prostředků města Plzně za roky 2012 - 2014.
Informace o poskytnutých dotacích jednotlivým žadatelům jsou čerpány z celoměstské
evidence dotací a jsou naskenovány v pořadí, jak jsou žadatelé uvedeni v přiložené tabulce
/příloze č. 1/. Údaje jsou uváděny ke dni 2. 6. 2014.
”Pod Zelenou Horou“, Tojice 22, Tojice – žádost č. 12
Souhrn za IČO 22818740
Zdroj

Rok

ÚMO 1

2012

Název akce
Brožurka "Lochotínský park, jak ho možná neznáte" - o bohaté historii parku a Plzně coby
lázeňského města. Náklady na graf. úpravu a tisk
Suma 2012
brožurka "Jak to možná neznáte U všech svatých a na Roudné" -grafické zpracování,
předtiskovou úpravu a tisk

Částka
schv álená
25 000,25 000,-

ÚMO 1

2013

MMPOK

2013

M/19 - Za klenoty města, aneb když maják Plzně svítí na cestu

10 000,-

MMPOK

2013

Grant P/IV/24 - Josefina Napravolová - sny a vzpomínky

20 000,30 000,-

2014

Suma 2013
Kniha Roudná a Lochotín napříč staletími - grafický návrh, úprava fotografií, mapky, sazba,
tisk, vazba, distribuce apod.
Suma 2014

ÚMO 1

Suma 2012 - 2014

0,-

0,0,55 000,-

Dům Dětí a Mládeže Talent o. p. s., Krašovská 1729/16, Plzeň – žádost č. 44
Souhrn za IČO 29164192
Zdroj

Rok

ÚMO 1

2013

ÚMO 1

2013

ÚMO 1
ÚMO 3
MMP-SPORT

2013
2013
2013

Název akce
Suma 2012
Sportovní činnost - vybavení (florbal-mantinely, branky, míčky; futsal -branky, sítě, míče;
volejbal - síťě, míče; sportovní dresy, časomíra, žíněnky, box. pytel, lapy, hudební
vybavení a potřeby pro jógu, aerobic, zumbu a další cvičení)
"Hledáme talent z ulice" -dotace bude použita na pokrytí moderátora, zvukaře,
vystupujících kapel, ceny pro děti, propagaci a další materiální pomůcky
Nákup vybavení
sportovní vybavení a sportovní činnost
Nákup sportovního vybavení

1

Částka
schv álená
0,5 000,20 000,0,30 000,20 000,-

Suma 2013
MMP-Odbor
prezentace a
marketingu
ÚMO 3

75 000,-

2014

,,Bláznivej den, plný her"

0,-

2014

na nákup vybavení pro činnost zájmového vzdělávání
drobné úpravy interiéru a vybavení (výmalba, podlahové krytiny, osvětlení, pomůcky a
materiál pro zájmovou činnost, tělocvičné nářadí, ozvučení sálů)
Nákup vybavení kanceláří, sportovního vybavení, rekonstrukce, opravy, školení,
startovné, cest., energie, vodné, nájemné, propagace, teplo
drobné úpravy interiéru a vybavení (výmalba, podlahové krytiny, osvětlení, pomůcky,
tělocvičné nářadí, ozvučení sálů)
Zájmové vzdělávání pro děti a mládež v novém zařízení bývalé ZŠ v Plzni, Krašovská 30

0,-

ÚMO 1

2014

MMP-SPORT

2014

ÚMO 1

2014

MMP-OŠMT

2014

ÚMO 1

2014

akce Talentmánie - moderátor, zvukař, pronájem aparatury, vystoupení umělců, ceny pro
děti, propagace apod.

ÚMO 1

2014

provozní náklady, teplo, energie, drobné úpravy interiéru, pomůcky na zájmovou činnost,
tělocvičné nářadí, ozvučení sálů
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

0,0,0,0,0,0,0,75 000,-

Sdružení sportovních klubů Bolevec, K Prokopávce 1473/45, Plzeň – žádost č. 45
Souhrn za IČO 66361486
Zdroj

Částka
schv álená
5 000,-

Název akce

Rok

ÚMO 1

2012

sportovní vybavení, materiál

MMPSPORT

2012

El. energie, plyn, vodné, stočné, svoz TKO

MMPSPORT

2012

Výstavba rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni

45 000,-

Suma 2012
MMPSPORT

2013

Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, svoz TKO

ÚMO 1

2014

Fotbalový turnaj + zábavné odpoledne pro děti - organizace turnaje, ceny,
nafukovací atrakce

MMPSPORT

2014

Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné

50 000,30 000,-

Suma 2013

30 000,0,65 000,-

Suma 2014
Suma 2012 - 2014

0,-

65 000,145 000,-

3/ Předpokládaný cílový stav
Schválit poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 dle svého rozhodnutí
určených na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na
zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely dle přiložené
tabulky /příloha č. 1/
4/

Navrhované varianty řešení

Viz příloha č. 1
5/

Doporučená varianta řešení

Viz příloha č. 1
6/

Finanční nároky řešení

V rozpočtu MO Plzeň 1 jsou prostředky ve výši 320 tis. Kč na rozdělení dotací – II. kolo.
RMO Plzeň 1 schválila rozpočtové opatření na rok 2014 č. 22 ve výši 2 000 tis. Kč, toto
rozpočtové opatření bude předloženo ke schválení ZMO Plzeň 1 dne 18. 6. 2014. Výdaje
budou kryty rozpočtem MO Plzeň 1 na rok 2014 po schválení rozpočtového opatření rozpočtu
MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 22 Zastupitelstvem MO Plzeň dne 18. 6. 2014.
2

7/

Návrh termínů realizace, určení zodpovědných pracovníků

Viz bod 3 a/, 3b/ návrhu usnesení

3

