DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Fond města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) byl zřízen
za účelem soustředění finančních prostředků určených na kofinancování projektů
města Plzně s účastí zdrojů z dotačních titulů. Tímto usnesením dochází k doplnění
Statutu FKD (směrnice QS 61-26), a to tak, že bod 5.2 Použití FKD se v odstavci 1
doplňuje:
1. Zajištění kofinancování jednotlivých projektů města Plzně s účastí zdrojů
z dotačních titulů a úvěrů Evropské investiční banky, a to včetně projektové přípravy
projektů před podáním žádosti o dotace.
K doplnění dochází v souvislosti s přípravou projektů pro nové programovací období.
V případě realizace projektové přípravy projektů u kterých se předpokládá podání
žádosti o dotaci a následná realizace daného projektu ze zdrojů z dotačních titulů,
není použití finančních prostředků FKD v rozporu s filozofií tohoto fondu.
Současně je tento bod 5.2 doplněn o odstavec 3:
3. Vratky finančních prostředků z přijatých dotací, které byly zdrojem tohoto fondu.
K tomuto doplnění dochází na základě potřeby řešení situací, kdy je městu vyměřena
vratka již přidělené dotace, jejíž příjem byl zároveň zdrojem FKD. Vzhledem k tomu,
že se jedná o krácení již přijatých prostředků, je v rámci doplnění Statutu FKD
navrženo ponížit finanční prostředky z původního zdroje.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválit usnesení dle bodu II návrhu usnesení.
4. Navrhované varianty řešení
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Doporučená varianta je jediná.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků.
Dle ukládací části návrhu usnesení.
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8. Dříve při jatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisejí
Usnesení ZMP č. 493 ze dne 4. 9. 2008
Usnesení ZMP č. 80 ze dne 4. 3. 2010
Usnesení RMP č. 708 ze dne 4. 6. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
10. Přílohy
Příloha č. 1 – Úplné znění QS 61-26 – Statut Fondu města Plzně pro kofinancování
dotovaných projektů s vyznačením navrhovaných změn
Příloha č. 2 – Usnesení ZMP č. 493 ze dne 4. 9. 2008
Příloha č. 3 – Usnesení ZMP č. 80 ze dne 4. 3. 2010
Příloha č. 4 – Usnesení RMP č. 708 ze dne 4. 6. 2015
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