D ů v o d o v á z p r á v a č. 10
1. Název problému a jeho charakteristika:
Žádost organizace „MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY“, spolek, IČ 26615088, Klatovská
276, Plzeň, o poskytnutí dotace ve výši 175 500,- Kč na projekt s názvem „Jablíčko pro každou
rodinu“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Organizace „MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY“ žádá o finanční prostředky na realizaci
projektu „Jablíčko pro každou rodinu“. Pro klienty budou připraveny zajímavé aktivity, z nichž
některé (poradenství, podpůrná skupina, Klub, hlídání) jsou poskytovány bezplatně, jiné
(kurzy) s finanční spoluúčastí. Aktivizační programy pro rodiče s dětmi probíhají pravidelně
každý týden. Rodiče je mohou navštěvovat opakovaně nebo přijít po spontánním rozhodnutí.
Kurzy jsou rozděleny podle věku dětí. První kurz je určen dětem od narození do 3 let věku
a druhý je určena pro děti od tří let po předškoláky. Další částí projektu je klub Jablíčko. Jedná
se o cyklus 10 seminářů pro rodiče z oblasti finančního plánování a gramotnosti, problematiky
výchovných stylů, první pomoci atd. Po skončení semináře bude probíhat zábavný program pro
celou rodinu (divadlo, koncert, karneval atd.). Dalšími aktivitami jsou rodinné a sociální
poradenství a rodičovská podpůrná skupina. Cílem projektu je fungující rodina, která zabezpečí
bezpečné zázemí svým členům.
Žádost organizace „MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY“, IČ 26615088, Klatovská 396/276,
Plzeň, na projekt „Jablíčko pro každou rodinu“ obsahuje několik formálních nedostatků. Na
žádosti je špatně napsaný oficiální název sdružení (MC SLOVANY), špatně je vyplněna právní
forma žadatele (občanské sdružení). Dále nejsou k žádosti přiloženy povinné přílohy. Chybí
kopie dokladu o zřízení bankovního účtu. Z veřejných rejstříků není dálkově možné zjistit
informace o rozhodovacích pravomocích organizace a v žádosti k tomuto nebyl dodán žádný
dokument. Rozpočet přiložený k žádosti je zpracován nepřehledně a je rozepsán na jinou
částku, než která je uvedena v žádosti (176 000,- Kč).
Přehled poskytnutých dotací k 26. březnu 2015
Souhrn za IČO 26615088
Zdroj
ÚMO 2
MMP-SPORT

Rok Název akce
2012 provozní náklady
2012 Úhrada energií

MMP-OSS

2012

ÚMO 2
MMP-SOC
MMP-OŠMT
MMP-SPORT

2013
2013
2013
2013

MMP-SPORT
MMP-OSS

2014
2014

Suma 2012 - 2014

"SVĚŘTE DĚTI DO SPRÁVNÝCH RUKOU" /
profesionalizace a odborné vedení služeb pro
rodiny s dětmi/
Suma 2012
provozní náklady centra
Jablíčko pro maminky i tatínky
vybavení volnočasových kurzů
Příspěvek na nájem
Suma 2013
Příspěvek na nájem
Jablíčko pro každou rodinu
Suma 2014

Částka
schválená
5000
0

0
5000
5000
40000
5000
0
50000
0
0
0
55000
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3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout dotaci ve výši 175 500,- Kč organizaci „MATEŘSKÉ CENTRUM
SLOVANY“, IČ 26615088, Klatovská 396, Plzeň, na projekt s názvem „Jablíčko pro každou
rodinu“.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných, například
provozních nákladů):
Nevzniknou
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 611 ze dne 11. prosince 2014.
Usnesení KSVZO RMP č. 4/2015 ze dne 25. 3. 2015.
Usnesení RMP č. 506 ze dne 30. dubna 2015.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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