DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Hany Voděrové, Kaznějovská 1307/52, 323 00 Plzeň, IČO 64398561 o poskytnutí
dotace z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Vítaný host –
čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2016“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Časopis Vítaný host vychází jako čtvrtletník. Každé vydání má 40 stran, z toho minimálně
10 stran je věnováno městu Plzni. Obsahově se jedná o časopis bez reklam, vázaný na historii,
současnost, kulturní památky, přírodu, tradice, řemesla a turistické cíle. Stylem a pojetím se
snaží pozitivně ovlivnit lidské vnímání, vzdělání a cit nejen pro ochranu přírody a životního
prostředí. Na stránkách časopisu najdete články odborníků ze životního prostředí a přírody,
ale i příspěvky jednotlivých orgánů ochrany přírody či úřadů. Rada města Plzně a Komise
životního prostředí Rady města Plzně podpořily projekt Hany Voděrové v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Haně Voděrové dotaci v plné výši 60 000 Kč, jak doporučuje RMP.
b) Požadovanou dotaci Hane Voděrové, neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Možnost krytí v plné výši 60 000 Kč z FŽP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŽP RMP č. 24 ze dne 3. 10. 2016
Usnesení RMP č. 1200 ze dne 27. 10. 2016
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Hana Voděrová nemá žádné závazky ani pohledávky vůči městu Plzni.

10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 24 ze dne 3. 10. 2016
Usnesení RMP č. 1200 ze dne 27. 10. 2016
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP
Tabulka poskytnutých dotací

