DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Vrácení nevyčerpané účelové dotace na Bezpečnost pro seniory Plzeňskému kraji.
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
MO Plzeň 1 podal dne 16. 3. 2015 žádost o dotaci na Plzeňský kraj v rámci dotačního titulu
Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015. Dotace byla MO Plzeň 1
přidělena ve výši 250 000,- Kč na zvýšení bezpečí pro seniory formou kurzů sebeobrany,
finanční gramotnosti, poskytování první pomoci a dalších aktivit. Smlouva o poskytnutí
dotace byla podepsána za město Plzeň s určením pro MO Plzeň 1 dne 8. 9. 2015 s tím, že
konečný termín realizace projektu je 30. 11. 2016 a je třeba předložit vyúčtování nejpozději
do 15. 12. 2016 a v případě, že nedojde k uskutečnění projektu, na který byla poskytnuta
finanční dotace, je příjemce povinen poskytnutou finanční dotaci vrátit v plné výši na účet
poskytovatele v termínu do 30. 11. 2016. Projekt „Bezpečnost pro seniory“ nebyl realizován
dle podané žádosti a vedení MO Plzeň 1 uvažovalo o možnosti změny účelu poskytnuté
dotace z pořádání kursů na pořízení kamerových systému, což byla jedna z možností, které
vypsaný dotační titul umožňoval. Na základě této úvahy se s realizací projektu čekalo na
výsledek jednání s Plzeňským krajem. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu vyúčtování
nebo účelu dotace dosud nedošlo a čerpání dotace nebylo realizováno je třeba dotaci na účet
Plzeňského kraje vrátit v plné výši a v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí účelové
dotace. Případné vrácení dotace je projednáno s Odborem financování a rozpočtu MMP.
3.
Předpokládaný cílový stav
Vrácení nečerpané dotace ve výši 250 000,- Kč na účet Plzeňského kraje
do 30. 11. 2016 v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí účelové dotace
č. 24032015 v případě, že se nepodaří vyjednat s Plzeňským krajem prodloužení termínu pro
vyúčtování nebo změnu účelu použití dotace a realizace rozpočtového opatření rozpočtu MO
Plzeň 1 na rok 2016 č. 55 ve výši 250 000,- Kč, které bude realizováno za předpokladu, že se
nepodaří vyjednat s Plzeňským krajem prodloužení termínu pro vyúčtování nebo změnu účelu
použití dotace.
4.
Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5.
Doporučená varianta řešení
Není.
Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Nejsou.
6.

7.
Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. ukládací část návrhu usnesení.
Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
Usnesení RMO Plzeň 1 č. 87 ze dne 24. 3. 2015
Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 74 ze dne 8. 4. 2015
Usnesení RMP č. 825 ze dne 13. 8. 2015
8.

9.
Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nešetří se.
10. Přílohy
Příloha č. 1
usnesení ZMO Plzeň 1 č. 74 ze dne 8. 4. 2015
Příloha č. 2
usnesení RMP č. 825 ze dne 13. 8. 2015
Příloha č. 3
Smlouva o poskytnutí dotace č. 24032015 ze dne 8. 9. 2015
Příloha č. 4
Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 55

