DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Žádost Mgr. Aleny Hynkové, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000,- na akce pro veřejnost konané na území
MO Plzeň 1 a částečně na uskutečnění celostátní konference věnované problematice
bezdomovectví.
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně požádal MO Plzeň 1 o poskytnutí finančního
příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených s konáním níže uvedených akcí pro
veřejnost, které se konají na území MO Plzeň 1 a zároveň na finanční participaci na
uskutečnění celostátní konference věnované problematice řešení bezdomovectví. Jedná se
o konkrétní akce, které jsou zaměřeny především na rodiny s dětmi:
 „Mámy mají volno aneb S tátou za dobrodružstvím“ – předběžný termín červen 2015
 „Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody“ - předběžný termín září 2015
 „Celostátní konference statutárních měst“ – předběžný termín realizace červen 2015
Z finančních prostředků by byly hrazeny zejména náklady na propagaci, grafiku, tisky,
distribuci letáků do schránek, doprovodný program a technické zajištění.
Vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 300 000,- Kč.
3.
Předpokládaný cílový stav
Realizovat rozpočtové opatření MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 3 ve výši 300 000,- Kč spočívající
v převodu finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu města
Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská ul. 2, 306 32
Plzeň, IČ 0075370 na akce pro veřejnost konané na území MO Plzeň 1
a částečně na uskutečnění celostátní konference věnované problematice bezdomovectví.
Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za příslušný kalendářní rok.
4.
Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5.
Doporučená varianta řešení
Není.
Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Částka 300 000,- Kč bude financována z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1.
6.

7.
Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. ukládací část návrhu usnesení.
Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
Usnesení RMO Plzeň 1 č. 83 ze dne 24. 3. 2015
8.

9.
Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nešetří se.
10. Přílohy
Příloha č. 1
Žádost Mgr. Aleny Hynkové, MBA
Příloha č. 2
rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 3
Příloha č. 3
usnesení RMO Plzeň 1 č. 83 ze dne 24. 3. 2015

