Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika

Statutární město Plzeň zastoupené Městský obvodem Plzeň 4 požádalo v roce 2015
o účelovou dotaci na osobní ochranné prostředky a na věcné prostředky pro Jednotky
sboru dobrovolných hasičů (dále pak JSDHO) z programu „Podpora jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015“, a tuto dotaci získalo na
základě usnesení č. 848/15 Zastupitelstva Plzeňského kraje z 8. 6. 2015. K podpisu je
připraven návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a
statutárním městem Plzeň, který tvoří přílohu č. 2 podkladových materiálů.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Městský obvod Plzeň 4 chce získat finanční dotaci pro JSDHO Bukovec, Červený
Hrádek, Doubravka a Újezd na osobní ochranné prostředky a na věcné prostředky.
3.

Předpokládaný cílový stav

Město Plzeň získá účelovou dotaci pro městský obvod Plzeň 4.
4.

Navrhované varianty řešení

Je navrhována jediná varianta, a to uzavřít smlouvu s Plzeňským krajem.
5.

Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23152015 budou prostředky přiděleny
takto:
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
Celkem ........................................................ 288 319,- Kč
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Případné spolufinancování akce bude
probíhat z rozpočtu MO Plzeň 4, nákladové středisko hasičů.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Termín: 30. 10. 2015.
Zodpovídá: Ing. Složil, vedoucí FIN.
8.
Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s
tímto návrhem souvisejí
Usnesení RMO P4 č. 0057/15 z 4. 3. 2015 – schválení žádosti o příspěvek z dotačního
programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce
2015“.
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9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

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.
Přílohy:
1. Usnesení č. 848/15 Zastupitelstva PK
2. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
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