DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika :
Poskytnutí dotace pro POINT 14, IČ 66361630, Husova 14, Plzeň.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dopisem ze dne 25. 4. 2016 požádal ředitel organizace POINT 14, IČ 66361630, Husova 14,
Plzeň o dotaci na zajištění nového projektu BE SAFE (být v bezpečí). Jedná se o projekt,
který je realizován v rámci terénního programu a zaměřuje se na osoby experimentující či
pravidelně užívající návykové látky, kteří nejsou v kontaktu s žádnou odbornou institucí.
Jedná se o osoby pohybující se na taneční a klubové scéně. Projekt tak může působit jak
preventivně, tak intervenčně v rámci snižování rizik užívání návykových látek. Projekt je
vhodný jak pro klubovou scénu, tak pro open-air akce. Služba je vždy předem domluvená
s promotérem nebo majitelem klubu a pracovníci akceptují a dodržují pravidla, na kterých se
dohodli.
Intervence v prostředí noční zábavy je potřebou, na kterou POINT 14 reaguje. V Plzni není
žádná jiná organizace, která službu nabízí. Výše uvedené služby snižují zejména šíření
pohlavně přenosných chorob čímž přispívají k ochraně veřejného zdraví.
3. Předpokládaný cílový stav:
1. Rozpočtové opatření spočívající ve:
a) snížení rozpočtu Kanceláře primátora – provozní výdaje – transfery jiným organizacím o
částku 100 tis. Kč.
b) zvýšení provozních výdajů – transfery jiným organizacím rozpočtu BEZP MMP – o částku
100 tis. Kč na krytí nákladů nového projektu BE SAFE.
2. Poskytnutí dotace pro zájmové sdružení právnických osob POINT 14, IČ 66361630,
Husova 14, 30100 Plzeň na projekt BE SAFE a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
5. Doporučená varianta řešení :
Viz bod 4. důvodové zprávy, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí :
Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou převedeny z rozpočtu Kanceláře primátora do
rozpočtu BEZP MMP.
7. Návrh termínu real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků:
Viz ukládací část návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí :
RMP č. 1017 ze dne 15. 9. 2016. .

9. Závazky či pohledávky vůči městu:
Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň nejsou.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace POINT 14.
Příloha č. 2 – Usnesení RMP č. 1017 ze dne 15. 9. 2016.

