Zastupitelstvo města Plzně dne:

2. 2. 2017

OK/2

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

2. února 2017

Poskytnutí dotací na rok 2017 společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s.,
a společnosti Plzeň 2015, z. ú.

Zastupitelstvo města Plzně

k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Žádost
a) společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s., o poskytnutí dotace pro rok 2017,
b) společnosti Plzeň 2015, z. ú., o poskytnutí dotace pro rok 2017.
Obě tyto žádosti předložené Odboru kultury MMP jsou zpracovány v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byly
zkontrolovány, jsou úplné, obsahují všechny požadované informace a jsou uloženy
u předkladatele.

2.

Důvodovou zprávu ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města
Plzně pro rok 2017 společnostem Divadlo pod lampou, o. p. s, a Plzeň 2015, z. ú., včetně
jejích příloh.
X

II. S c h v a l u j e
1.

Poskytnutí neinvestičních dotací konkrétním žadatelům, jako závazných ukazatelů v rámci
rozpočtu Odboru kultury – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům
na rok 2017:
a)

Neinvestiční dotace ve výši 1,5 mil. Kč společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s.
(IČ 28004256), Havířská 11, 301 00 Plzeň, na částečnou úhradu nákladů vzniklých
příjemci v roce 2017, věcně a časově příslušejících k tomuto období a souvisejících
s činností příjemce podle zápisu ve veřejném rejstříku, a to na nezbytné náklady
příjemce spojené se zajištěním provozu společnosti a s realizací kulturního
a uměleckého programu v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou
č. 1 podkladových materiálů tohoto usnesení.

b) Neinvestiční dotace ve výši 14 mil. Kč společnosti Plzeň 2015, z. ú. (IČ 29109124),
Pražská 19, 301 00 Plzeň, na částečnou úhradu nákladů vzniklých příjemci v roce
2017, věcně a časově příslušejících k tomuto období a souvisejících s činností
příjemce podle zápisu ve veřejném rejstříku, a to na nezbytné náklady příjemce
spojené se zajištěním provozu společnosti a s realizací kulturního a uměleckého
programu v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 2 podkladových materiálů
tohoto usnesení.
2.

Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v souladu s bodem II. 1 tohoto
usnesení s příjemci dotací:
a) Divadlo pod lampou, o. p. s. (IČ 28004256),
b) Plzeň 2015, z. ú. (IČ 29109124).
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3.

III.

V případě, že nebude smlouva uzavřena z důvodů na straně některého žadatele o dotaci
uvedeného v bodu II. 1 nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení výzvy k podpisu
smlouvy, pozbývá usnesení vůči tomuto žadateli účinnosti.
U kl ádá

Radě města Plzně
zajistit poskytnutí dotace v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2017
odpovídá III.: Mgr. Baxa
PhDr. Sokolová

Zprávu předkládá:
Mgr. Martin Baxa, 1. náměstek primátora MP
Zprávu zpracovala dne: 19. 1. 2017 Ing. Markéta Leona Sinkulová, OK MMP
Schůze ZMP se zúčastní:
PhDr. Květuše Sokolová, vedoucí OK MMP
Obsah zprávy projednán s:

Ing. Pavlem Kotasem, náměstkem primátora MP
PhDr. Helenou Knížovou,
souhlasí
ředitelkou ÚSO MMP
Ing. Hanou Kuglerovou, MBA souhlasí
ředitelkou EÚ MMP
Ing. Lubomírem Složilem,
souhlasí
vedoucím FIN MMP

dne 19. 1. 2017, usnesení č. 45
Projednáno v RMP:
Zveřejněno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění.
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