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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MMP.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
ZMP schválilo usnesením č. 622 dne 15. 12. 2016 rozpočet města Plzně, jehož součástí byl
i závazný ukazatel provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Kanceláře
primátora. Součástí podkladových materiálů k návrhu rozpočtu byl uveden informativní
podklad pro sestavení tohoto závazného ukazatele. V souladu s tímto podkladem je nyní
předloženo ke schválení poskytnutí individuálních neinvestičních dotací konkrétním
žadatelům z rozpočtu Kanceláře primátora. Vesměs se jedná o opakované (každoroční)
dotace na činnost.
Poskytnutí dotací podléhajících schválení ZMP:
Nadace 700 let města Plzně
IČ: 45332657, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
Nadace 700 let města Plzně již od roku 1993 podporuje realizátory kulturních a sportovních
projektů, podílí se na vydání publikací, CD a DVD nosičů o Plzni, plzeňských rodácích
nebo historii našeho města. Zároveň je pořadatelem vlastních projektů - tradičního
Historického víkendu a nového projektu Plzeňské dvorky. Uděluje i cenu v hudební oblasti,
Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior.
Nadace 700 let města Plzně dotaci z části využívá na úhradu svých provozních nákladů
a zbytek poskytuje formou nadačních příspěvků třetím subjektům. Dle bodu 5.3, odst. 2.
Směrnice MMP QS 61-27 „Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně“
ale nelze z dotace hradit mj. náklady na reprezentaci, odměnu výkonné ředitelky a daně,
což tvoří část výdajů hrazených z poskytnuté dotace. Nadace ale není schopna hradit svůj
provoz jinak, proto se žádá Rada města Plzně obdobně jako v předchozích letech
o poskytnutí výjimky ze zásad.
Požadovaná částka:
Navržená částka:

3.000.000,- Kč
3.000.000,- Kč

Dotace poskytnuté žadateli v období 2015 - 2017
Souhrn za 45332657 - Nadace 700 let města Plzně
Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

Činnost nadace v roce 2015

Ne

3 000 000,00

3 000 000,00

0

2015

Historický víkend aneb Strašidla a
mumraje plzeňské

Ne

300 000,00

300 000,00

0

Sum a 2015

3 300 000,00

3 300 000,00

0

MMP-Kancelář primátora

2016

Činnost nadace v roce 2016

Ne

3 000 000,00

3 000 000,00

0

ÚMO 1

2016

Historický víkend - honoráře, reklama,
technické zajištění

Ne

300 000,00

300 000,00

0

ÚMO 3

2016

Realizace projektu Historický víkend 11. - 12.6.2016, Prolog 10.6.2016

Ne

20 000,00

20 000,00

0

3 320 000,00

3 320 000,00

0

0

0

0

Zdroj

Rok

MMP-Kancelář primátora

2015

MMP-Kancelář primátora

Název akce

Sum a 2016
MMP-OK

2017

P/I/22 - Historický víkend aneb
strašidla aneb mumraje plzeňské

Ne
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ÚMO 3

2017

Realizace projektu - Historický víkend
- 9. - 11. 6. 2017

MMP-Kancelář primátora

2017

Činnost nadace v roce 2017

Ne

0

0

0

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

6 620 000,00

6 620 000,00

0

Československá obec legionářská, z.s.
IČ: 45247455, Sokolská 486/33, 120 00 Praha
Posláním Československé obce legionářské je usilovat svou činností o zachování míru
a bezpečnosti v souladu s Chartou Spojených národů a dodržování lidských práv a svobod
ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, přijatých Valným shromážděním
Spojených národů dne 10. prosince 1948, uchovávat, rozvíjet a předávat příštím generacím
demokratické a humanitní tradice, ze kterých vznikla naše samostatnost v letech 1914-1918
a byla znovu vybojovaná v letech 1939-1945, přispívat k obnovení národní hrdosti
a uchování demokratických a bojových tradic v armádě a u občanů České republiky,
spolupracovat s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin
a jejich využití ve výuce a výchově, ve spolupráci se státními a územními orgány
napomáhat při obnově, zřizování a udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných
památných míst bojů československých a českých vojáků, a to jak v České republice, tak
i v zahraničí, úzce spolupracovat s dalšími spolky a organizacemi, přispívat k udržování
jednoty národního odboje a plnění jeho poslání při respektování rovnoprávnosti domácího
odboje a zahraničního odboje apod.
ČsOL zachovává a prohlubuje vztahy s Armádou České republiky a svůj pozitivní vliv
na národní uvědomění a vojenské tradice České republiky. K tomu soustavně omlazuje
svoji členskou základnu přijímáním nových aktivních a přesvědčených členů nejen z řad
válečných veteránů AČR či vojensko-historických klubů, kteří budou pokračovat
v propagování a rozvíjení myšlenek a tradic, na kterých vznikla a stojí ČsOL, všestranně
prosazovat a hájit zájmy jejích členů.
Požadovaná částka:
Navržená částka:

70.000,- Kč
70.000,- Kč

Dotace poskytnuté žadateli v období 2015 - 2017
Souhrn za 45247455 - Československá obec legionářská
Název akce

Zdroj

Rok

MMP-Kancelář primátora

2015

Činnost sdružení v roce 2015

MMP-Kancelář primátora

2016

Činnost spolku v roce 2016

MMP-Kancelář primátora

2017

Činnost spolku v roce 2017

Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

Ne

70 000,00

70 000,00

0

Sum a 2015

70 000,00

70 000,00

0

Ne

70 000,00

70 000,00

0

Sum a 2016

70 000,00

70 000,00

0

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

140 000,00

140 000,00

0

Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni
IČ: 424218, náměstí T. G. Masaryka 1110/2, 301 00 Plzeň
Posláním spolku je podle zákonů ČR uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých
účastníků národního boje za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců
a sirotků po nich, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní, vyjadřovat se
a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům
a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost
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rozhodnutí přijatých vítěznými spojenci po 2. světové válce pro mírové a bezpečnostní
zajištění Evropy, seznamovat veřejnost, zejména českou a evropskou mládež, s historií
a odkazem národního boje za svobodu Československa, vydávat publikace, periodika
ČSBS, provádět přednášky, besedy a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků
šířit odkaz československého odboje, zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního boje
proti nacismu a fašismu za 2. světové války a vystupovat proti snahám a útokům
podrývajícím základy naší státnosti a proti účelovému zkreslování našich dějin. Dále se
spolek stará o zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětem
národního boje za svobodu.
Požadovaná částka:
Navržená částka:

70.000,- Kč
70.000,- Kč

Dotace poskytnuté žadateli v období 2015 - 2017
Souhrn za 424218 - Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni
Zdroj

Rok

MMP-Kancelář primátora

2015

MMP-Kancelář primátora

2017

Název akce
Činnost sdružení v roce 2015

Činnost spolku v roce 2017

Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

Ne

70 000,00

70 000,00

0

Sum a 2015

70 000,00

70 000,00

0

Sum a 2016

0

0

0

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

70 000,00

70 000,00

0

V roce 2016 byla z důvodu ztráty právní subjektivity poskytnuta dotace na činnost ve výši 70 tis. Kč pražské
centrále - Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., IČ: 442755, podobně jako dotace 100 tis. Kč na památník
občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v r. 1938.

Konfederace politických vězňů České republiky
IČ: 417581, Škrétova 44/6, 120 00 Praha
Spolek je dobrovolným sdružením politických vězňů komunistického režimu bývalého
Československa (občan, který v období od 20. února 1948 do 31. prosince 1989 byl vězněn
pro odboj nebo odpor proti komunistickému režimu), bojuje proti jakýmkoli pokusům
o obnovení, udržování a rozšiřování komunistické ideologie a proti pokusům o návrat
komunistického režimu. KPV vyhledává, shromažďuje a zveřejňuje fakta, dokumenty
a svědectví o zločinech KSČ a o porušování lidských práv a svobod orgány komunistické
moci ve zmíněném období, hájí občanská, politická a sociální práva a ostatní oprávněné
zájmy politických vězňů a prosazuje v právní a sociální oblasti morální satisfakci
a komplexní rehabilitaci politických vězňů a svých členů.
Požadovaná částka:
Navržená částka:

70.000,- Kč
70.000,- Kč

Dotace poskytnuté žadateli v období 2015 - 2017
Souhrn za 417581 - Konfederace politických vězňů České republiky
Zdroj

Rok

MMP-Kancelář primátora

2015

Název akce
Činnost sdružení v roce 2015

MMP-Kancelář primátora

2016

Činnost spolku v roce 2016

MMP-Kancelář primátora

2017

Činnost spolku v roce 2017

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

Ne

70 000,00

70 000,00

0

Sum a 2015

70 000,00

70 000,00

0

Ne

70 000,00

70 000,00

0

Sum a 2016

70 000,00

70 000,00

0

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

140 000,00

140 000,00

0
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Aeroklub Plasy z.s.
IČ: 480452, K Letišti 404, 33101 Plasy
Aeroklub Plasy je dlouholetým pořadatelem úspěšných leteckých dnů pořádaných pod
názvem „Den ve vzduchu s Rádiem KISS Proton“, který se letos uskuteční ve dnech 29. 30. 4. 2017. Vzhledem k významu této akce, překračujícím svým rozsahem hranice celého
regionu, se dnes již jedná v očích veřejnosti o velice respektovanou akci se širokým
sportovním i kulturním dopadem. Pravidelně se této akce, která je součástí doprovodného
programu Slavností svobody a jejíž rozpočet je 2,3 mil Kč, účastní kolem 10 tisíc
návštěvníků. Poskytnutá dotace by byla použita na úhradu režie leteckého dnu, zejména
na zaplacení leteckých vystoupení.
Požadovaná částka:
Navržená částka:

80.000,- Kč
45.000,- Kč (stejně jako v minulých letech)

Dotace poskytnuté žadateli v období 2015 - 2017
Souhrn za 480452 - Aeroklub Plasy
Zdroj

Rok

MMP-Kancelář primátora

2015

MMP-Kancelář primátora
MMP-Kancelář primátora

2016
2017

Název akce
Den ve vzduchu 2015
Den ve vzduchu 2016
Den ve vzduchu 2017

Kázeň

Částka

Částka

Částka

porušená

schválená

vyplacená

vrácená

Ne

45 000,00

45 000,00

0

Sum a 2015

45 000,00

45 000,00

0

Ne

45 000,00

45 000,00

0

Sum a 2016

45 000,00

45 000,00

0

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

90 000,00

90 000,00

0

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MMP
žadatelům dle návrhu usnesení.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení - bod II.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou. Finanční dotace budou hrazena z alokovaných prostředků rozpočtu Kanceláře
primátora na rok 2017 - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtů.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení - bod III.
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8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta
s tímto návrhe m s ouvis e jí

ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá

Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2017
Usnesení RMP č. 3 ze dne 19. 1. 2017 - projednání předloženého usnesení v RMP
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10. Přílo hy
---

Zastupitelstvo města Plzně dne:

2. 2. 2017

