Zastupitelstvo města Plzně dne:

3. září 2015

FIN/4

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

3. 9. 2015

Přijetí účelové dotace na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu
Plzeňského kraje pro MO Plzeň 4

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Usnesení č. 848/15 z 8. 6. 2015 Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci
poskytnutí účelových finančních dotací obcím na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů (příloha č. 1 podkladových materiálů).

2.

Návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23152015 mezi Plzeňským
krajem a statutárním městem Plzeň (příloha č. 2 podkladových materiálů), dle
které se statutárnímu městu Plzeň pro MO Plzeň 4 za podmínek programu
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2015“ poskytuje neinvestiční dotace v celkové výši 288 319,- Kč pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů (dále pak JSDHO) takto:

3.

pro JSDHO Bukovec ................................... 104 987,- Kč
pro JSDHO Červený Hrádek ......................... 61 477,- Kč
pro JSDHO Doubravka ................................ 23 464,- Kč
pro JSDHO Újezd ......................................... 98 391,- Kč
na osobní ochranné prostředky a na věcné prostředky.
Dotace není poskytována v režimu veřejné podpory.

II.

Schvaluje

1.

Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23152015, jejímž
předmětem je úprava práv a povinností mezi Plzeňským krajem jako
poskytovatelem finančních prostředků a městem jako jejich příjemcem, která je
přílohou č. 2 podkladových materiálů. V roce 2015 poskytne Plzeňský kraj
statutárnímu městu Plzeň, Městskému obvodu Plzeň 4, pro JSDHO finanční
dotaci ve výši 288 319,- Kč.

2.

Případné spolufinancování akce bude probíhat z rozpočtu MO Plzeň 4,
nákladové středisko hasičů.
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3.

Podmínku, že majetek pořízený či opravený z prostředků dotace musí zůstat ve
vlastnictví příjemce alespoň 3 roky od poskytnutí dotace, popřípadě po dobu
použitelnosti, je-li tato kratší tří let.

4.

Rozpočtové opatření spočívající ve

a)

zvýšení provozních příjmů města Plzně – neinvestiční přijaté transfery od krajů
– rozpočtu MO Plzeň 4 o částku 288 319,- Kč,

b)

zvýšení provozních výdajů rozpočtu MO Plzeň 4 o částku 288 319,- Kč pro
JSDHO dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23152015.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
Realizovat opatření v souladu s bodem II. usnesení.
Rozpočtové opatření dle bodu II. 4. bude provedeno po přijetí finančních prostředků
na účet města.
Termín: 30. 10. 2015
Zodpovídá:

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy
projednán s:

Ing. P. Kotas
Ing. H. Regnerová
Ing. L. Složil
Bc. M. Chalupným
Ing. H. Kuglerovou
Ing. L. Složilem

Ing. P. Kotas, náměstek primátora
Ing. L. Složil

náměstek primátora
13.8.2015
vedoucí FIN
starostou MO Plzeň 4
ředitelkou EÚ
souhl.
vedoucím FIN
souhl.

Vyvěšeno na úřední desce: nepodléhá
Projednáno v RMP dne:
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13.8.2015

č. usnesení: 829

