Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 p. Jiřím Strobachem
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Občanské sdružení „Tak pojď s náma“ pomáhá mladým lidem s handicapem zapojit se
do běžného života a napomoci k integraci mezi vrstevníky pořádáním různých akcí
v klubovém centru, jehož provoz je závislý na příspěvcích od sponzorů. Celkové roční
náklady činí cca 460 tis. Kč ročně.
Sportovní klub Radbuza provozuje jediný plavecký bazén na území MO 3. Vlastní
příjmy nepokrývají výdaje nutné na provoz, které činí cca 3 300 tis. Kč ročně a tak je
závislý na dotacích. Každoročně na provoz bazénu přispívá MMP - na rok 2014
přislíbena částka 1 mil. Kč a dále PK - na rok 2014 přislíbena částka 100 tis. Kč
Občanské sdružení Pilsen Patriots, jakožto jediný tým amerického fotbalu v Plzni a
Plzeňském kraji, žádá o poskytnutí prostředků na zajištění hráčské sezony (celkové
náklady činí 405 tis. Kč). Ponton, občanské sdružení provozuje centrum včasné péče pro
předškolní děti a jejich vzdělávání.
Neschválení dotace organizaci Ulice - Agentura sociální práce, o.s. je předkládáno ke
schválení zastupitelstvu MO 3, neboť výše dotací jí poskytnutých v rámci města Plzně

přesáhly za rok 2014v souhrnu částku 50 000 Kč.
K rozdělení je v rozpočtu kapitoly „Dotace „ k dispozici částka ve výši 1 014 700 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení, resp. odsouhlasení poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
V souladu s upraveným rozpočtem MO Plzeň 3 – závazný ukazatel „Dotace (výbory,
komise) ve výši 8 000 tis. Kč.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Po schválení dotací uzavřít se žadateli smlouvy o dotaci z bodu II, zajistí Odbor
finanční a Odbor služeb
8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 65 ze dne 26. 11. 2013 - schválený rozpočet
1

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 18 ze dne 29. 4. 2014 - zapojení FRR
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 230 ze dne 3. 6. 2014 - poskytnuté dotace FV
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 231 ze dne 3. 6. 2014 - poskytnuté dotace KVADM
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 232 ze dne 3. 6. 2014 - poskytnuté dotace KVPPK
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 233 ze dne 3. 6. 2014 - poskytnuté dotace KUV
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 37 ze dne 17. 6. 2014 - poskytnuté dotace FV, KUV,
KVPPK, KVADM
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
-----
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