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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

29. ledna 2015

Žádosti o dotaci MŠMT pro rok 2015 na dodávku a montáž UV systému
pro plavecký areál Slovany

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Program státní podpory sportu pro rok 2015 vyhlášený Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) a jeho subtitul 133512 – Podpora
materiálně technické základny sportovních organizací.
2. Podpora má charakter investiční dotace a je určena výhradně vlastníkům
sportovních zařízení. Její výše pro ÚSC pro rekonstrukce, modernizace a
nákup strojů a zařízení může dosáhnut max. 70 % způsobilých nákladů
projektu.
3. Možnost využití dotace pro nákup a montáž středotlakého UV systému pro
dezinfekci bazénové vody v plaveckém areálu Slovany, jehož výlučným
vlastníkem je město Plzeň, a který město pronajímá na základě Smlouvy o
nájmu, provozování a údržbě Plaveckému klubu Slávia VŠ Plzeň, občanské
sdružení.
4. Předpokládané náklady na dodávku a montáž UV systému jsou 2 mil. Kč vč.
DPH. Termín pro předložení žádosti o dotaci je 31. 1. 2015.

II.

Schvaluj e
1. Předložení žádosti města o dotaci MŠMT z Programu státní podpory sportu
pro rok 2015 v rámci subtitulu 133512 pro dodávku a montáž středotlakého
UV systému pro dezinfekci bazénové vody v plaveckém areálu Slovany.
2. V případě získání dotace spolufinancování min. 30 % způsobilých nákladů
projektu a nezpůsobilých nákladů z rozpočtu města v roce 2015 kryté Fondem
MP pro kofinancování dotovaných projektů.
3. Povinnost provozovat sportovní zařízení pro veřejnost minimálně po dobu 5
let od data přijetí dotace.
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III.

U kl ádá

Radě města Plzně
realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.
Termín: 31. ledna 2015
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Složil
Ing. P. Kotas
Ing. D. Polová
Ing. L. Složil
Mgr. P. Šindelářem
Ing. H. Kuglerovou
Ing. J. Kozohorským
Ing. L. Složilem
Ing. P. Soukupem

náměstek primátora
19. ledna 2015
vedoucí FIN
náměstek primátora
ředitelkou EÚ
ředitelem TÚ
ved. FIN
ved. OSI

Projednáno v RMP dne:

29. 1. 2015

č. usnesení:

Vyvěšeno na úřední desce:

nepodléhá zveřejnění dle
zákona č. 128/2000 o
obcích
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