Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 5
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Jana Holenková, se sídlem
K Parku 21, Nupaky, IČ 74996151, s provozovnou v Plzni, Divadelní 203/2.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Jana Holenková podala žádost dne 10. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč na náklady spojené s pořádáním výtvarných kurzů, jarního a letního
příměstského tábora, víkendových kurzů malování, přednášek na školách a výstav prací
žáků kurzů. Jana Holenková též pořádá přípravné výtvarné kurzy žáků a studentů pro
talentové zkoušky na střední a vysoké umělecké školy. Konkrétně žádá Jana Holenková
dotaci na nájemné prostor, spotřební materiál, lektorné, dále na vstupné, stravné a ceny do
soutěží při pořádaných příměstských táborech. Finanční náklady projektu jsou očekávány
v letošním roce ve výši 665 000 Kč. V předchozích letech nebyly Janě Holenkové
poskytnuty z finančních prostředků města žádné dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 74996151 - Jana Holenková
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

Sum a 2015

0

0

0

Sum a 2016

0

0

0

ÚMO 3

2017 Podpora pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání výtvarných kurzů, letního a jarního
příměstského tábora, víkendových kurzů malování,
přednášek na školách (materiálové vybavení, nájemné
prostor, lektorné, vstupné, stravné).

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Janu Holenkovou
dotaci ve výši 10 000 Kč na nájemné prostor, spotřební materiál, lektorné, dále na
vstupné, stravné a ceny do soutěží při pořádaných příměstských táborech.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Janě Holenkové.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Janě Holenkové ve výši 10 000 Kč na
nájemné prostor, spotřební materiál, lektorné, dále na vstupné, stravné a ceny do soutěží
při pořádaných příměstských táborech.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 7
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek Edukuj, z.s.,
Skupova 2981/4a, Plzeň, IČ 05291224 (dále jen spolek Edukuj).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Edukuj podal svou žádost dne 11. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
152 500 Kč na náklady pořádaných zážitkových workshopů v rámci projektu „Edova
mobilní školička“, s cílem seznámit žáky základních škol se základy první pomoci,
prevencí úrazů a řešením krizových situací. Tento projekt byl dosud realizován na
7 základních školách v Plzni. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
212 500 Kč. V předchozích letech nebyly spolku Edukuj poskytnuty z finančních
prostředků města žádné dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 5291224 - Edukuj, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pořádání zážitkových workshopů v rámci projektu
Ne
"Edova mobilní školička" (vybavení, pomůcky, spotřební
materiál, ceny do soutěží, lektorné, propagace, správa
projektu).

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Edukuj
dotaci ve výši 7 000 Kč na ceny do soutěží v rámci projektu „Edova mobilní školička“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Edukuj.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Edukuj ve výši 7 000 Kč na ceny do
soutěží v rámci projektu „Edova mobilní školička“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 9
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Tělocvičná jednota Sokol
Plzeň 1, Štruncovy sady 493/1, Plzeň, IČ 00480355 (dále jen TJ Sokol Plzeň 1).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Sokol Plzeň 1 podala svou žádost dne 13. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
20 000 Kč na diplomy, ceny, medaile, poháry, magnézium, kancelářské potřeby,
telekomunikační poplatky a odměny rozhodčím při pořádání 26. ročníku otevřeného
závodu ve sportovní gymnastice hochů i dívek „Jarní pohár mládeže“ a 4. ročníku
otevřeného závodu ve sportovní gymnastice hochů i dívek se zahraniční účastí
„Předvánoční pohár“. Závodů se každoročně účastní 150 až 200 sportovců. Finanční
náklady pořádaných závodů jsou očekávány ve výši 49 000 Kč. V předchozích letech byly
TJ Sokol Plzeň 1 poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 480355 - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 El. energie, vodné, stočné, teplo, svoz TKO, opravy a
údržba, rozhodčí, školení trenérů, startovné, ceny,
propagace, sp. vybavení, reh. ubytování, nájmy tv
zařízení, nákup sport. vybavení

Ne

150 000,00

150 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Pořádání 24. ročníku Jarního poháru mládeže ve
sportovní gymnastice dívek a hochů (diplomy, medaile,
poháry, ceny, rozhodčí)

Ne

3 000,00

3 000,00

0

ÚMO 3

2015 Provoz (úhrada energií), údržba (malování, oprava
sociální zařízení), oprava výměníkové stanice, opravaservis venkovních hřišť, zabezpečení pořádaných
závodů - rok 2015

Ne

280 000,00

280 000,00

0

ÚMO 4

2015 Vánoční turnaj mládeže-nákup pohárů, medailí, diplomů
a odměn pro výherce

Ne

10 000,00

10 000,00

67

443 000,00

443 000,00

67

MMP-SPORT

Sum a 2015
2016 El. energie, vodné, stočné, teplo, svoz TKO, opravy a
Ne
údržba, rozhodčí, školení trenérů, startovné, ceny,
propagace, sp. vybavení, reh., školení trenérů, služby
spojů, internet, ubytování, nájmy tv zařízení, nákup sport.
vybavení

150 000,00

150 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání Jarního poháru mládeže a Předvánočního
Ne
poháru ve SG (diplomy, medaile, poháry, ceny, rozhodčí,
magnézium, kancelářské potřeby, telefonní poplatky)

9 000,00

9 000,00

0

ÚMO 3

2016 Úhrada provozních nákladů - elektřina, topení, vodné a
stočné, malování, drobné opravy - rok 2016

Ne

117 000,00

117 000,00

0

ÚMO 3

2016 Nákup materiálu - sportovního nářadí a ochranných
pomůcek - rok 2016

Ne

60 000,00

60 000,00

0

ÚMO 3

2016 Na organizaci závodů ve sportovní gymnastice a zápasu Ne
- rok 2016

25 000,00

25 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Výměna umělého povrchu hřiště 40 x 20 m hřiště

Ne

0

0

0

361 000,00

361 000,00

0

2017 Nákup materiálu - sportovního nářadí a ochranných
pomůcek

Ne

0

0

0

Sum a 2016
ÚMO 3

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017
ÚMO 3

2017 Úhrada provozních nákladů - elektřina, topení, vodné a
stočné, malování, drobné opravy - rok 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Organizace závodů ve sportovní gymnastice a zápasu rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání akcí "Jarní pohár mládeže" a "Předvánoční
pohár" ve sportovní gymnastice hochů a dívek (diplomy,
medaile, poháry, ceny, výkon činnosti rozhodčích,
magnézium, kancelářské potřeby, telekomunikační
náklady).

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO,
opravy a údržba včetně materiálu, kancelářské potřeby,
nájemné TV zařízení, nákup sport. vybavení, služby
spojů, internet, zdrav. pomůcky, sportovní a spotřební
materiál

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Výměna povrchu hřiště 40 x 20

Ne

0

0

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

0

0

0

804 000,00

804 000,00

67

Při hodnocení žádosti TJ Sokol Plzeň 1 členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP
podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro TJ Sokol Plzeň 1 finanční dotaci na náklady spojené s pořádáním 26. ročníku
otevřeného závodu ve sportovní gymnastice hochů i dívek „Jarní pohár mládeže“
a 4. ročníku otevřeného závodu ve sportovní gymnastice hochů i dívek se zahraniční
účastí „Předvánoční pohár“.
V letošním roce již Komise pro sport a mládež RMP navrhla RMP odsouhlasit pro TJ
Sokol Plzeň 1 dotaci ve výši 150 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Sokol Plzeň 1.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Sokol Plzeň 1 na náklady spojené
s pořádáním 26. ročníku otevřeného závodu ve sportovní gymnastice hochů i dívek „Jarní
pohár mládeže“ a 4. ročníku otevřeného závodu ve sportovní gymnastice hochů i dívek se
zahraniční účastí „Předvánoční pohár“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 10
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Taneční studio Slovan Plzeň
z.s., Radčická 2394/4, Plzeň, IČ 22670611 (dále jen TS Slovan).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TS Slovan podalo svou žádost dne 17. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
130 000 Kč na volnočasové taneční aktivity dětí a mládeže (taneční gymnastika, baletní
výuka, základy jazzového tance a moderny), pořádání tanečních soutěží (Spring cup,
Velká cena Plzně) a pořádanou akci Vánoční defilé. Dotaci žádá TS Slovan na nájemné
haly a divadla, ozvučení, službu moderátora, tisk diplomů, medaile, ceny, startovné,
licence na pořádání soutěží a honoráře lektorů. Finanční náklady projektu jsou očekávány
ve výši 250 000 Kč. V předchozích letech byly TS Slovan poskytnuty z finančních
prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 22670611 - Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

ÚMO 1

2015 Spring Cup 2015 a Velká cen a města Plzně - nájmy,
organizační výdaje (ozvučení, výpočetní technika,
obsluha, tisky apod.)

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2015 volnočasové aktivity - nájmy, choreografie, kostýmy,
startovné, ubytování apod.

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 2

2015 taneční soutěže a přehlídky

Ne

25 000,00

25 000,00

0

ÚMO 3

2015 Činnost , Spring Cup, Velká cena Plzně, vánoční defilé - Ne
rok 2015

25 000,00

25 000,00

0

ÚMO 4

2015 Vánoční defilé - nájem divadla a prostor na natrénování

0

0

0

Ne

55 000,00

55 000,00

0

MMP-OŠMT

Sum a 2015
2016 Volnočasové taneční aktivity mládeže, pořádání soutěží Ne
Spring cup, Velká cena Plzně, Vánoční defilé (nájemné
sportovišť a prostor při akcích, ozvučení, moderátor, tisk
diplomů, ceny, honoráře lektorů, startovné, licence
soutěží)

12 000,00

12 000,00

0

ÚMO 4

2016 Vánoční defilé 2016- nájmy na trénování choreografií v Ne
divadle Alfa, nákup kostýmů na představení, tisk plakátů,
nákup aparatury na trénink s hudbou

7 855,00

7 855,00

0

ÚMO 2

2016 nájmy, hudební aparatura, kostýmy, kancelářské potřeby, Ne
honoráře

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2016 činnost - kostýmy, nájemné, startovné, ubytování, nájmy Ne
na soustředění a akcích, účast na MS 2016, osobní
náklady

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2016 Činnost TS Slovan Plzeň, Spring Cup - 2016, Velká cena Ne
Plzně, Vánoční defilé 2016 v divadle Alfa - rok 2016

20 000,00

20 000,00

0

54 855,00

54 855,00

0

MMP-OK

Sum a 2016
2017 Dotace Č/28 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Činnost TS Slovan Plzeň, Spring cup 2017, Velká cena
Plzně - rok 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Spring cup 2017, Velká cena Plzně -rok 2017

Ne

0

0

0
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MMP-OŠMT

2017 Volnočasové taneční aktivity dětí a mládeže, pořádání
soutěží a akcí "Spring Cup", "Velká cena města Plzně",
"Vánoční defilé" ( nájemné haly, ozvučení, moderátor,
tisk diplomů, medaile, ceny, honoráře, nájemné
tréninkových prostor, startovné, licence pro

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2017 Příprava na vánoční defilé 2017- pronájem Divadla Alfa, Ne
nákup kostýmů na představení, propagace, nákup
aparatury pro natrénování s hudbou, nákup rekvizit

0

0

0

0

0

0

109 855,00

109 855,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti TS Slovan členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
TS Slovan finanční dotaci na nájemné haly a divadla, ozvučení, službu moderátora, tisk
diplomů, medaile, ceny, startovné, licence na pořádání soutěží a honoráře lektorů.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TS Slovan.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci pro TS Slovan na nájemné haly a divadla,
ozvučení, službu moderátora, tisk diplomů, medaile, ceny, startovné, licence na pořádání
soutěží a honoráře lektorů.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 15
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost TJ START Plzeň, z.s.,
Květná č. ev. 414, Plzeň, IČ 16734009 (dále jen TJ Start).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Start podala svou žádost dne 20. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
125 000 Kč na materiální a technické zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže
v oddílu zrakově postižených, kolové a vzpírání. V oddílech pravidelně sportuje 67 členů
z řad dětí a mládeže. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 160 000 Kč.
V předchozích letech byly TJ Start poskytnuty z finančních prostředků města dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 16734009 - TJ START VD Plzeň, o.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 El. energie, provozní náklady - plyn, vodné, stočné

Ne

50 000,00

50 000,00

0

ÚMO 2

2015 příspěvek na energie

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 2

2015 Světový pohár v kolové

Ne

Sum a 2015

0

0

0

60 000,00

60 000,00

0

MMP-SPORT

2016 El. energie, provozní náklady - plyn, vodné, stočné

Ne

81 000,00

81 000,00

0

ÚMO 2

2016 příspěvek na energie

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Dotace OPP 2016

Ne

Sum a 2016

50 000,00

50 000,00

0

151 000,00

151 000,00

0

MMP-SPORT

2017 El. energie, provozní náklady - plyn, vodné, stočné

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Tělovýchovná činnost dětí a mládeže v oddílech kolové,
vzpírání a oddílu zrakově postižených (materiálně
technické zabezpečení, ceny do soutěží).

Ne

0

0

0

0

0

0

211 000,00

211 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti TJ Start členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle kritérií
vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální hranice
15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro TJ Start
dotaci na materiální a technické zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže v oddílu
zrakově postižených, kolové a vzpírání.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Start.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Start na materiální a technické
zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže v oddílu zrakově postižených, kolové
a vzpírání.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 16
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Základní škola, Plzeň,
Heyrovského 23, IČ 49777718 (dále jen ZŠ Plzeň).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
ZŠ Plzeň podala žádost dne 24. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč na
ubytování, dopravu a stravu při pořádání turistických a cyklistických kurzů, dále na
materiální vybavení činnosti zájmových kroužků (výtvarný, kreativní, keramický,
sportovní) a školního klubu, ceny pro žáky při pořádaných soutěžích a na náklady při
realizaci besed pro žáky a pedagogy školy na aktuální téma současné společnosti.
Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 140 000 Kč. V předchozích letech byly
ZŠ Plzeň poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 49777718 - Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23
Zdroj
MMP-OŠMT

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

2015 Pořádání cyklistického a turistického kurzu, zájmových
kroužků a školního klubu (vybavení), besedy a
přednášky pro žáky

Ne

2016 Jarní a podzimní turistický kurz (ubytování, doprava,
strava), činnost zájmových kroužků a školního klubu
(vybavení), pořádání soutěží (ceny), pořádání besed a
přednášek pro žáky i pedagogy.

Ne

Sum a 2015
MMP-OŠMT

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pořádání cyklistického a turistických kurzů, činnost
Ne
zájmových kroužků a školního klubu, pořádání soutěží a
besed (ubytování, strava, doprava, materiální vybavení,
nájemné prostor, ceny do soutěží).

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

10 000,00

10 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

23 000,00

23 000,00

0

23 000,00

23 000,00

0

0

0

0

0

0

0

33 000,00

33 000,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro ZŠ Plzeň dotaci ve
výši 25 000 Kč na ubytování a dopravu při pořádání turistických a cyklistických kurzů,
dále na materiální vybavení činnosti zájmových kroužků (výtvarný, kreativní, keramický,
sportovní) a školního klubu, ceny pro žáky při pořádaných soutěžích a na náklady při
realizaci besed pro žáky a pedagogy školy na aktuální téma současné společnosti.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci ZŠ Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci ZŠ Plzeň ve výši 25 000 Kč na ubytování
a dopravu při pořádání turistických a cyklistických kurzů, dále na materiální vybavení
činnosti zájmových kroužků (výtvarný, kreativní, keramický, sportovní) a školního klubu,
ceny pro žáky při pořádaných soutěžích a na náklady při realizaci besed pro žáky
a pedagogy školy na aktuální téma současné společnosti.
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5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 18
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Tělocvičná jednota Sokol
Plzeň – Nová Hospoda, Prostřední 56/7, Plzeň, IČ 00519855 (dále jen TJ Sokol Nová
Hospoda).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Sokol Nová Hospoda podala svou žádost dne 24. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 30 000 Kč na pomůcky, vybavení, materiál, ceny pro děti, náklady za ozvučení,
produkci a animační programy při pořádání akcí pro děti a mládež: Maškarní karneval,
Rej čarodějnic, Den dětí, Hurá prázdniny, Mikulášská nadílka a Průvod světýlek.
Pořádaných akcí se pravidelně účastní až 100 dětí a mládeže. Finanční náklady projektu
jsou očekávány ve výši 60 000 Kč. V předchozích letech byly TJ Sokol Nová Hospoda
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 519855 - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv
zařízení, opravy a údržba sportovního areálu

Ne

51 000,00

51 000,00

0

MMP-OŽP

2015 Obnova zeleně - výsadba stromů, obnova herních prvků Ne
dětského hřiště

100 000,00

100 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Materiál, ceny, rekvizity, pomůcky, honoráře za hudební Ne
produkci a ozvučení při pořádání tradičních akcí pro děti
a mládež

7 500,00

7 500,00

0

ÚMO 3

2015 Provozní náklady, opravy a údržba sportovních zařízení - Ne
rok 2015

70 000,00

70 000,00

0

228 500,00

228 500,00

0

MMP-SPORT

Sum a 2015
2016 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, startovné,
nájemné tv zařízení, opravy a údržba, rozhodčí, nákup
sportovních potřeb, obnova vybavení

Ne

60 000,00

60 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání akcí pro děti a mládež: Dětský maškarní
karneval, Rej čarodějnic, Den dětí, Mikulášská nadílka,
Průvod světýlek (ceny, rekvizity, pomůcky, materiál,
animační programy, ozvučení)

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2016 Příspěvek na sociální zařízení - 100.000,- Kč, příspěvek Ne
na provoz, opravy, energie - 250.000,- Kč - rok 2016

0

0

0

ÚMO 3

2016 Provozní náklady, opravy a údržba sport. Zařízení - rok
2016

Ne

80 000,00

80 000,00

0

MMP-OŽP

2016 Obnova zeleně - výsadba stromů, obnova herních prvků Ne
dětského hřiště

31 815,00

31 815,00

0

MMP-SPORT

2016 Rekonstrukce sociálních zařízení

500 000,00

500 000,00

0

681 815,00

681 815,00

0

Ne

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Provozní náklady, energie, opravy a údržba sport.
Ne
zařízení, opravy a obnova herních prvků dětského hřiště
- rok 2017

0

0

0

MMP-SPORT

2017 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, startovné,
nájemné tv zařízení, opravy a údržba, rozhodčí, nákup
sportovních potřeb, obnova vybavení

0

0

0

Ne
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MMP-OŠMT

2017 Pořádání akcí pro děti a mládež "Maškarní karneval",
"Rej čarodějnic", "Den dětí", "Hurá prázdniny",
"Mikulášská nadílka", "Průvod světýlek" (produkce,
ozvučení, animační programy, ceny do soutěží).

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Rekonstrukce sportovních kabin

Ne

0

0

0

0

0

0

910 315,00

910 315,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro TJ Sokol Nová
Hospoda dotaci ve výši 9 000 Kč na pomůcky, vybavení, materiál, ceny pro děti, náklady
za ozvučení, produkci a animační programy při pořádání akcí pro děti a mládež: Maškarní
karneval, Rej čarodějnic, Den dětí, Hurá prázdniny, Mikulášská nadílka a Průvod
světýlek. V letošním roce již Komise pro sport a mládež RMP navrhla dotaci pro TJ Sokol
Nová Hospoda ve výši 60 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci TJ Sokol Nová Hospoda.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci TJ Sokol Nová Hospoda ve výši 9 000 Kč
na pomůcky, vybavení, materiál, ceny pro děti, náklady za ozvučení, produkci a animační
programy při pořádání akcí pro děti a mládež: Maškarní karneval, Rej čarodějnic, Den
dětí, Hurá prázdniny, Mikulášská nadílka a Průvod světýlek.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 20
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal svou žádost MOTÝL, z.ú.,
Žlutická 1694/2, Plzeň, IČ 26674157 (dále jen ústav MOTÝL ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Ústav MOTÝL podal svou žádost dne 26. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 20 000 Kč na technické a organizační zajištění akce „S tátou za mořem“ konané
u příležitosti oslavy Dne otců. Cílem projektu je podpora rodinné soudržnosti
a upevňování rodinných vztahů. Kromě procvičování a získávání vědomostí i dovedností
z různých oblastí a zdokonalování motoriky budou děti vedeny k dobrým vztahům nejen
mezi svými vrstevníky, k dětem se zdravotním postižením, ale i k přírodě a celému svému
okolí. Pro děti a jejich rodiče bude připraveno 10 stanovišť, tvořivé dílny a kulturní
doprovodný program. Dotaci použije ústav MOTÝL na spotřební materiál, pomůcky,
doprovodný program (hudební vystoupení a doprava), ceny do soutěží. Celkové finanční
náklady projektu jsou očekávány ve výši 63 000 Kč. V předchozích letech byly ústavu
MOTÝL poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26674157 – MOTÝL, z.ú.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OSS

2015 Terapeutické dílny

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OSS

2015 Raná péče

Ne

640 000,00

640 000,00

0

MMP-SPORT

2015 Nájemné bazénu, nákup výukových pomůcek

Ne

6 000,00

6 000,00

0

ÚMO 1

2015 RC Vlnka - kroužky (sportovní pomůcky a hry, vzdělávání Ne
a mzda lektorek)

5 000,00

5 000,00

0

MMP-OSS

2015 Krůček po krůčku k prvnímu kroku a odpovědnému
rodičovství

Ne

40 000,00

40 000,00

0

MMP-OSS

2015 Terapeutické dílny

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2015 Pomůcky, materiál, propagace, ceny pro pořádanou akci Ne
S tátou indiánem

11 000,00

11 000,00

0

MMP-OK

2015 M/15 - Rej čarodějnic

Ne

8 000,00

8 000,00

0

ÚMO 1

2015 rozšíření odborné knihovny (fyzioterapie, speciální
pedagogika, problematika zdravotního postižení),
literatura pro volný čas rodin s dětmi

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2015 RC Vlnka - provozní a materiální náklady

Ne

60 000,00

60 000,00

0

MMP-OŽP

2015 S MOTÝLem v souladu s přírodou

Ne

64 000,00

64 000,00

0

MMP-OK

2015 M/73 - Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou

Ne

0

0

0

889 000,00

889 000,00

0

Sum a 2015
MMP-OŠMT

2016 Pořádání akce ke Dni otců - Táto, co děláš v práci? se
Ne
soutěžemi, tvořivými dílnami a doprovodným programem
(hudební vystoupení, pomůcky a materiál, doprava,
ceny)

10 000,00

10 000,00

0

MMP-OSS

2016 Krok za krokem k prvnímu kroku a vědomému
rodičovství

Ne

50 000,00

50 000,00

0

ÚMO 1

2016 zakoupení terapeutických pomůcek

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2016 náklady na projekt Vědomé rodičovství - šatní skříňky,
Ne
právní a ekonomické služby, ostatní služby (BOZP, svoz
odpadu, služby spojené s nájmem, propagace)

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OŽP

2016 S MOTÝLem v souladu s přírodou

Ne

46 000,00

46 000,00

0

MMP-OSS

2016 Terapeutické dílny

Ne

270 000,00

270 000,00

1 425,50

MMP-OSS

2016 Raná péče

Ne

640 000,00

640 000,00

0
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1 031 000,00

1 031 000,00

1 425,50

MMP-OSS

Sum a 2016
2017 Raná péče

Ne

640 000,00

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání akce "S tátou za mořem" s doprovodným
programem (pomůcky, materiál spotřební, hudební
vystoupení, doprava, ceny do soutěží).

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 projekt "Vědomé rodičovství" - materiál/pomůcky,
kancelářské potřeby, ekonom. služby, školení,
propagace, ostatní os. náklady-DPP

Ne

0

0

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

640 000,00

0

0

2 560 000,00

1 920 000,00

1 425,50

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro ústav MOTÝL
dotaci ve výši 5 000 Kč na spotřební materiál, pomůcky, doprovodný program (hudební
vystoupení a doprava) a ceny do soutěží pro realizaci projektu „S tátou za mořem“.
V letošním roce již ústav MOTÝL obdržel dotaci od města Plzeň ve výši 640 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci ústavu MOTÝL.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci ústavu MOTÝL ve výši 5 000 Kč na
spotřební materiál, pomůcky, doprovodný program (hudební vystoupení a doprava) a ceny
do soutěží pro realizaci projektu „S tátou za mořem“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 21
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost 24. mateřská škola Plzeň,
Schwarzova 4, příspěvková organizace, IČ 70940851 (dále jen 24. MŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
24. MŠ podala žádost dne 26. 10. 2016 a žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 8 000 Kč na
autobusovou dopravu dětí do KD v Šeříkově ulici, ceny pro děti a materiál na kostýmy
v rámci pořádané akce „Symbolické rozloučení se školním rokem 2016/2017“. Jedná se
o pořádání malé akademie s doprovodným programem – vystoupení dětí pro rodiče
a přátele 24. MŠ a tradiční pasování předškoláků na školáky. Finanční náklady projektu
jsou očekávány ve výši 10 000 Kč. Z dotačního programu na podporu volnočasových
aktivit dětí a mládeže získala 24. MŠ v předchozích letech následující finanční prostředky:
rok 2015 – 7 500 Kč
rok 2016 – 8 000 Kč.
Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření
s určením pro 24. MŠ ve výši 8 000 Kč na autobusovou dopravu dětí do KD v Šeříkově
ulici, ceny pro děti a materiál na kostýmy v rámci pořádané akce „Symbolické rozloučení
se školním rokem 2016/2017“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční příspěvek 24. MŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční příspěvek 24. MŠ ve výši 8 000 Kč na
autobusovou dopravu dětí do KD v Šeříkově ulici, ceny pro děti a materiál na kostýmy
v rámci pořádané akce „Symbolické rozloučení se školním rokem 2016/2017“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout příspěvek podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 23
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost JUNIOR ORCHESTR
PLZEŇ, spolek, Revoluční 70/100, Plzeň, IČ 70859027 (dále jen Junior orchestr).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Junior orchestr podal žádost dne 27. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč na náklady spojené s celoroční činností orchestru, zejména na oblečení členů
orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál, opravy nástrojů a náklady při koncertování
(nájemné sálů, doprava orchestru a nástrojů, startovné). Finanční náklady celoroční
činnosti orchestru jsou očekávány ve výši 470 000 Kč. V předchozích letech byly Junior
orchestru poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 70859027 – JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace Č/26 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

40 000,00

40 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Materiál, vybavení, doprava, nájemné koncertních sálů,
startovné, opravy nástrojů, nahrávka CD

Ne

10 000,00

10 000,00

0

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OK

2016 Dotace Č/27 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

27 000,00

27 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Celoroční činnost orchestru (oblečení členů orchestru,
noty, nástroje, spotřební materiál, doprava orchestru a
nástrojů na koncerty a festivaly, nájemné koncertních
sálů, startovné, opravy nástrojů)

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 4

2016 Celoroční kulturní činnost Junior orchestru Plzeňmateriál (noty, nástroje, oblečení), služby (doprava,
ubytování, startovné), ostatní (pojištění)

Ne

53 300,00

53 300,00

0

90 300,00

90 300,00

0

MMP-OK

2017 Dotace Č/9 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

30 000,00

0

0

MMP-OŠMT

2017 celoroční činnost dětí a mládeže v orchestru (oblečení
pro členy orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál,
doprava orchestru a nástrojů na koncerty, nájemné sálů
startovné, opravy nástrojů)

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2017 Celoroční kulturní činnost Junior orchestru Plzeňmateriál (noty, nástroje, oblečení), služby (doprava,
ubytování, startovné)

Ne

0

0

0

30 000,00

0

0

170 300,00

140 300,00

0

Sum a 2015

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Junior orchestr
dotaci ve výši 10 000 Kč na oblečení členů orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál,
opravy nástrojů a náklady při koncertování (nájemné sálů, doprava orchestru a nástrojů,
startovné). V letošním roce již Junior orchestr obdržel od města dotaci ve výši 30 000 Kč
na svoji činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Junior orchestru.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Junior orchestru ve výši 10 000 Kč na
oblečení členů orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál, opravy nástrojů a náklady při
koncertování (nájemné sálů, doprava orchestru a nástrojů, startovné).
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 24
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Žlutý Kvítek, z.s.,
Pod Vrchem 865/69, Plzeň, IČ 26606950 (dále jen spolek Žlutý Kvítek).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Žlutý Kvítek podal svou žádost dne 1. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
50 278 Kč na materiální vybavení a pronájem bazénu při celoroční činnosti s dětmi
a mládeží. Jedná se o mládežnický oddíl zabývající se aktivitami v přírodě, pořádáním
vodáckých akcí, cyklistických výletů, horolezecké průpravy, zimních výprav na lyžích
a sněžnicích aj. Organizuje také letní mládežnický tábor a účastní se i zahraničních
vodáckých a turistických expedic. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
140 570 Kč. V předchozích letech byly spolku Žlutý Kvítek poskytnuty z finančních
prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 26606950 - Žlutý Kvítek, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
Částka
schválená vyplacená

Částka
vrácená

ÚMO 3

2015 Podpora celoroční činnosti Žlutého Kvítku - materiálové
zajištění

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Materiál, vybavení, kopírování při celoroční činnosti

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 4

2015 Podpora celoroční činnosti Žlutého Kvítku - materiálové
zajištění (vodácké, horolezecké, tábornické a ostatní
vybavení)

Ne

0

0

0

30 000,00

30 000,00

0

9 000,00

9 000,00

0

10 000,00

10 000,00

0

19 000,00

19 000,00

0

Sum a 2015
MMP-OŠMT

2016 Celoroční pohybové aktivity dětí a mládeže: vodácké
Ne
akce, cyklistické výlety, horolezecká průprava, zimní
výpravy na lyžích, letní tábor, účast v zahraničních
vodáckých a turistických expedicích (vybavení, materiál,
potřeby, pronájem bazénu)

ÚMO 3

2016 Podpora celoroční činnosti v roce 2016

Ne

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Podpora celoroční činnosti v roce 2017 - materiální
zajištění

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Celoroční činnost oddílu, pořádání letního tábora a
Ne
zimního v době jarních prázdnin, pořádání vodáckých
akcí i pro veřejnost (pronájem bazénu, vybavení
tábornické, vodácké a horolezecké, kancelářské potřeby,
tisk)

0

0

0

0

0

0

49 000,00

49 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Žlutý Kvítek
dotaci ve výši 11 000 Kč na materiální vybavení (tábornické, vodácké a horolezecké,
kancelářské potřeby, společenské hry, úložný box, regál, družinové šátky) a pronájem
bazénu při celoroční činnosti s dětmi a mládeží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Žlutý Kvítek.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Žlutý Kvítek ve výši 11 000 Kč na
materiální vybavení (tábornické, vodácké a horolezecké, kancelářské potřeby, společenské
hry, úložný box, regál, družinové šátky) a pronájem bazénu při celoroční činnosti s dětmi
a mládeží.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 25
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Tělocvičná jednota Sokol
Plzeň - Doubravka, Hřbitovní 873/24, Plzeň, IČ 14707209 (dále jen TJ Sokol Plzeň
Doubravka).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Sokol Plzeň Doubravka podala svou žádost dne 1. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 20 000 Kč na činnost oddílu všestrannosti, přípravky oddílu badmintonu a stolního
tenisu, pořádání jednorázových akcí (Dětské sportovní odpoledne, Dětský karneval,
Velikonoční putování za zajíčkem, Podzimní lampionky), turnajů, soutěží, soustředění
a dětského letního tábora. Konkrétně žádá dotaci na nákup stolů na stolní tenis
s vybavením, sportovních pomůcek, dále na nájemné prostor pro pravidelnou činnost
i jednorázové akce, odměny vedoucím, cvičitelům a trenérům, jízdné, vstupné do
kulturních a sportovních zařízení v rámci pořádaného letního tábora a soustředění.
Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 45 000 Kč. V předchozích letech byly
TJ Sokol Plzeň Doubravka poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 14707209 - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 El. energie, teplo, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv Ne
zařízení, opravy a údržba sportovního areálu, nákup
sportovních potřeb

62 000,00

62 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Sportovní vybavení, nářadí, náčiní, technické a
Ne
organizační zajištění pořádaných akcí, doprava, vstupné,
startovné, odměny cvičitelům, organizátorům a trenérům
při pořádání akcí pro děti, soustředění a účasti v
soutěžích

6 000,00

6 000,00

0

ÚMO 4

2015 Provoz sportovního zařízení TJ Sokol Plzeň - Doubravka Ne
- teplo, el. energie, plyn, voda

0

0

0

ÚMO 4

2015 Sportovní a sportovně-společenská činnost TJ Sokol
Plzeň - Doubravka - pořízení vybavení (např. badm.
míčky, žíněnky), pronájmy školních tělocvičen, náklady
na akce (např. ceny pro děti, pronájem sportovišť,
startovné na soutěžích)

0

0

0

68 000,00

68 000,00

0

69 000,00

69 000,00

0

Ne

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 El. energie, teplo, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv Ne
zařízení, opravy a údržba sportovního areálu, úpravy
venkovních sportovišť

MMP-OŠMT

2016 Činnost oddílu všestrannosti a SG, pořádání letního
tábora (stoly na stolní tenis s vybavením, gymnastický
koberec, nájemné prostor pro tréninky, vstupné a jízdné
při výletech, sportovní pomůcky)

Ne

7 000,00

7 000,00

0

MMP-OŽP

2016 Obnova zeleně v areálu T.J. Sokol Plzeň - Doubravka

Ne

73 000,00

73 000,00

0

ÚMO 4

2016 Rekultivace trávníku a jeho celoroční údržba- rekultivace Ne
trávníku, pravidelné sekání, odvoz trávy, výhrab areálu,
pravidelná závlaha

35 000,00

35 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Vybudování malé tělocvičny z prostor dílny

220 000,00

220 000,00

0

404 000,00

404 000,00

0

Sum a 2016

Ne
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MMP-SPORT

2017 El. energie, teplo, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv Ne
zařízení, opravy a údržba sportovního areálu

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Činnost oddílu všestrannosti, přípravky oddílu
Ne
badmintonu a stolního tenisu, pořádání akcí, turnajů,
soutěží, letních táborů a soustředění (ceny do soutěží,
materiální vybavení, vstupné do kulturních a sportovních
zařízení, cestovné, odměny cvičitelům, trenérům,
vedoucím akcí

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2017 Běžná celoroční údržba zeleně v areálu- výhrab areálu,
úprava boxu na trávu (terénní úprava, výstavba zídky,
zámková dlažba), pronájem kontejneru na trávu

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2017 Podpora aktivit TJ Sokol Plzeň-Doubravka v roce 2017, Ne
zajištění provozu v objektu TJ Sokol Doubravka- provoz
objektu

0

0

0

0

0

0

472 000,00

472 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti TJ Sokol Plzeň Doubravka členy Komise pro výchovu a vzdělávání
RMP podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro TJ Sokol Plzeň Doubravka finanční dotaci na činnost oddílu všestrannosti,
přípravky oddílu badmintonu a stolního tenisu, pořádání jednorázových akcí (Dětské
sportovní odpoledne, Dětský karneval, Velikonoční putování za zajíčkem, Podzimní
lampionky), turnajů, soutěží, soustředění a dětského letního tábora.
V letošním roce již Komise pro sport a mládež RMP navrhla dotaci pro TJ Sokol Plzeň
Doubravka ve výši 60 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Sokol Plzeň Doubravka.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Sokol Plzeň Doubravka na činnost
oddílu všestrannosti, přípravky oddílu badmintonu a stolního tenisu, pořádání
jednorázových akcí (Dětské sportovní odpoledne, Dětský karneval, Velikonoční putování
za zajíčkem, Podzimní lampionky), turnajů, soutěží, soustředění a dětského letního tábora.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 26
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost 6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, příspěvková organizace, IČ 70941033 (dále jen 6. MŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
6. MŠ podala žádost dne 1. 11. 2016 a žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 14 000 Kč na
výtvarný a pracovní materiál, ceny do soutěží a služby při vzdělávacích doprovodných
akcích v rámci projektu „Společně s úsměvem“. Cílem projektu je zapojení rodičů
i veřejnosti do života mateřské školy, dále podpora zájmu dětí o pracovní činnosti,
podpora spolupráce dětí, rodičů a kamarádů, podpora vztahu dětí ke starší generaci.
Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 30 000 Kč. Z dotačního programu na
podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže získala 6. MŠ v předchozích letech
následující finanční prostředky:
rok 2015 – 10 000 Kč
rok 2016 – 12 000 Kč.
Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření
s určením pro 6. MŠ ve výši 10 000 Kč na výtvarný a pracovní materiál, ceny do soutěží
a služby při vzdělávacích doprovodných akcích v rámci projektu „Společně s úsměvem“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční příspěvek 6. MŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční příspěvek 6. MŠ ve výši 10 000 Kč na výtvarný
a pracovní materiál, ceny do soutěží a služby při vzdělávacích doprovodných akcích
v rámci projektu „Společně s úsměvem“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout příspěvek podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 27
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Malá umělecká školička
Muška z.s., Koterovská 664/40, Plzeň, IČ 26612721 (dále jen Školička Muška).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Školička Muška podala svou žádost dne 1. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
66 000 Kč na pořádání vzdělávacích kurzů, workshopů, přednášek a kulturních akcí pro
děti, mládež i dospělé, zejména z MO Plzeň-Lhota. Školička Muška organizuje kurzy
keramiky, kurzy výtvarné, Fantasy klub, Scénický šerm, dále pořádá již 6. ročník
příměstského tábora se zaměřením na uměleckou tvorbu. Dotaci žádá především na
materiální vybavení a na náklady za provozní energie (el. energie a zemní plyn). Finanční
náklady projektu jsou očekávány ve výši 680 000 Kč. V předchozích letech byly Školičce
Muška poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26612721 – Malá umělecká školička-Muška z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace Č/21 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2015 Dětský letní příměstský tábor "Harry Potter" - 27.7.31.7.,3.8.-7.8.2015

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2015 Projekt vzdělávacích kurzů Malá umělecká školička Ne
Muška (materiál, el. energie, zemní plyn, vodné a stočné,
pomůcky, potřeby, tisk, grafické služby, drobné opravy,
DPP pro lektory)

0

0

0

ÚMO 10

2015 Dotace na náhradu neinvestičních a provozních nákladů Ne
na projekt Muška pro seniory a rodinné příslušníky

65 000,00

65 000,00

0

MMP-OK

2015 M/14 - Den dětí a evropský den sousedů

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 10

2015 Dotace na projekt příměstského tábora v MO Plzeň 10Lhota

Ne

25 000,00

25 000,00

0

105 000,00

105 000,00

0

MMP-OK

2016 P/II/14 - Muška 2016

Ne

0

0

0

ÚMO 10

2016 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních
nákladů pro projekt Muška 2016

Ne

99 000,00

99 000,00

0

MMP-OK

2016 M/11 - Evropský den sousedů 2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 10

2016 Dotace na dofinancování příměstského tábora
pořádaného v MO Plzeň 10-Lhota

Ne

30 000,00

30 000,00

0

MMP-OK

2016 M/51 - Příměstský letní tábor 2016

Ne

Sum a 2015

Sum a 2016

20 000,00

20 000,00

0

164 000,00

164 000,00

0

25 000,00

0

0

MMP-OK

2017 Dotace Č/13 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

MMP-OK

2017 P/IV/5 - Muška 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 10

2017 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních
nákladů na projekt Muška 2017

Ne

99 000,00

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání vzdělávacích kurzů a w orkshopů, pořádání
Ne
příměstského tábora se zaměřením na uměleckou tvorbu
(materiálové vybavení, provozní náklady)

0

0

0

Sum a 2017

124 000,00

0

0

Sum a 2015 - 2017

393 000,00

269 000,00

0
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Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Školičku Muška
dotaci ve výši 20 000 Kč na materiální vybavení a na náklady za provozní energie (el.
energie a zemní plyn) při pořádaných volnočasových aktivitách pro děti a mládež.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Školičce Muška.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Školičce Muška ve výši 20 000 Kč na
materiální vybavení a na náklady za provozní energie (el. energie a zemní plyn) při
pořádaných volnočasových aktivitách pro děti a mládež.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 28
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek Mladí diplomaté, z.s.,
Na Roudné 443/18, Plzeň, IČ 04757157 (dále jen spolek Mladí diplomaté).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Mladí diplomaté podal svou žádost dne 31. 10. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve
výši 80 000 Kč na realizaci projektu netradičního vzdělávání studentů středních
a vysokých škol formou simulovaného zasedání orgánů Organizace spojených národů
(OSN), s cílem seznámit účastníky s významem diplomacie, zvýšit povědomí o fungování
OSN či zlepšit soft skills studentů. Předpokládaný počet účastníků projektu je 90 studentů.
Spolek Mladí diplomaté žádá dotaci konkrétně na tisk informačních materiálů, diplomů,
průvodců, závěrečných zpráv a na pronájem prostor Měšťanské besedy v Plzni. Finanční
náklady projektu jsou očekávány ve výši 804 245 Kč. V předchozích letech byly spolku
Mladí diplomaté poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 4757157 - Mladí diplomaté, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

ÚMO 3

2016 Studentský vzdělávací projekt Plzeňská akademie
mladých diplomatů a doprovodný program pro
širokou veřejnost - 25. - 30.11.2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-Odbor
prezentace a
marketingu
Sum a 2016

2016 Plzeňská akademie mladých diplomatů

Ne

0

0

0

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OK

2017 P/II/11 - PLZEŇSKÁ AKADEMIE MLADÝCH
DIPLOMATU

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Studentský vzdělávací projekt Plzeňská akademie
mladých diplomatů a doprovodný program pro
širokou veřejnost - 20. - 24.11.2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Projekt "Plzeňská akademie mladých diplomatů"
formou simulovaného zasedání orgánů OSN s
doprovodným programem (tisk informačních
materiálů, závěrečných zpráv, průvodců a diplomů,
pronájem prostor)

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 2017

15 000,00

15 000,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Mladí
diplomaté dotaci ve výši 10 000 Kč na tisk informačních materiálů, diplomů, průvodců,
závěrečných zpráv a na pronájem prostor Měšťanské besedy v Plzni.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Mladí diplomaté.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Mladí diplomaté ve výši 10 000 Kč
na tisk informačních materiálů, diplomů, průvodců, závěrečných zpráv a na pronájem
prostor Měšťanské besedy v Plzni.
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5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 29
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost TJ Plzeň Košutka z.s.,
Karlovarská 123/126, Plzeň, IČ 14703785 (dále jen TJ Košutka).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Košutka podala svou žádost dne 3. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč na náklady spojené se sportovní činností s dětmi a mládeží v šesti sportovních
oddílech. Pravidelně se v oddílech fotbalu, házené, nohejbalu, ČSAPV, šachů a volejbalu
věnuje sportu 226 mládežníků. TJ Košutka žádá dotaci na pronájem sportovišť, cestovné
na utkání, dále na náklady za sportovní soustředění. Finanční náklady jsou v letošním roce
očekávány ve výši 490 000 Kč. V předchozích letech byly TJ Košutka poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 14703785 - Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, nájemné
sportovišť, cestovné, materiál na opravy, rozhodčí,
údržba a opravy sport. areálu, nákup sportovního
vybavení a materiálu, náklady na soustředění mládeže

Ne

83 000,00

83 000,00

0

ÚMO 1

2015 činnost - energie, pronájmy sportovišť, doprava, údržba, Ne
rozhodčí, nákup sportovního materiálu

35 000,00

35 000,00

0

ÚMO 1

2015 činnost - energie, pronájmy sportovišť, doprava, údržba a Ne
opravy, rozhodčí, nákup sportovního materiálu apod.

0

0

0

ÚMO 1

2015 Revitalizace hrací plochy fotbalového oddílu

100 000,00

100 000,00

0

218 000,00

218 000,00

0

Ne

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, svoz TKO,
nájemné sportovišť, cestovné, materiál na opravy,
rozhodčí, údržba a opravy sport. areálu, nákup
sportovního vybavení a materiálu, náklady na
soustředění mládeže

Ne

95 000,00

95 000,00

0

ÚMO 1

2016 Zajištění pravidelné sportovní činnosti zejména mládeže Ne
v 6 sportovních oddílech TJ

40 000,00

40 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Revitalizace hrací plochy - fotbal

Ne

488 000,00

488 000,00

0

ÚMO 1

2016 pravidelná sport. činnost - kanc. potřeby, sportovní
materiál, materiál na údržbu, nájemné sportovišť,
doprava k utkáním, úhrada rozhodčích, údržba sport.
areálů, energie/svoz, mzda správce

Ne

60 000,00

60 000,00

0

683 000,00

683 000,00

0

MMP-SPORT

2017 Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, svoz TKO,
nájemné sportovišť, cestovné, materiál na opravy,
rozhodčí, údržba a opravy sport. areálu, nákup
sportovního vybavení a materiálu, náklady na
soustředění mládeže, startovné a vklady do soutěží,
licenční poplatky

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 na provoz a údržbu sportovních areálů TJ, na zajištění
celoroční sportovní činnosti oddílů TJ zejména mládeže

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Činnost sportovních oddílů dětí a mládeže, pořádání
letního soustředění (pronájem sportovišť, náklady na
soustředění, cestovné na utkání)

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Úprava přístupové plochy ve sportovním areálu

Ne

0

0

0

0

0

0

901 000,00

901 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Při hodnocení žádosti TJ Košutka členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
TJ Košutka dotaci na pronájem sportovišť, cestovné na utkání a náklady za sportovní
soustředění.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Košutka.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Košutka na pronájem sportovišť,
cestovné na utkání a náklady za sportovní soustředění.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 32
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Plzeňský dětský sbor, z.s.,
Revoluční 70/100, Plzeň, IČ 68818840 (dále jen PDS).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
PDS podal žádost dne 4. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na
náklady spojené s letními soustředěními pro Plzeňský dětský sbor a pro přípravný
pěvecký sbor Javořičky. Dotaci PDS použije na dopravu, ubytování a stravu účastníků
soustředění. Finanční náklady na zajištění obou soustředění jsou očekávány ve výši
145 000 Kč. V předchozích letech byly PDS poskytnuty z finančních prostředků města
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 68818840 - Plzeňský dětský sbor, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace P/III/13 - Musica Acalantis - festival

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OK

2015 Evropa u nás a my v Evropě - víceletý grant na léta
2012-2015

Ne

500 000,00

500 000,00

0

MMP-OK

2015 M/20 - Starci na chmelu - realizace muzikálu

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2015 Javořický a Plzeňský dětský sbor - doprava

Ne

Sum a 2015

35 052,00

35 052,00

0

585 052,00

585 052,00

0

MMP-OK

2016 KULT-S/9 - Sdružení Plzeňského dětského sboru

Ne

0

0

0

MMP-OK

2016 Dotace Č/26 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

45 000,00

45 000,00

0

MMP-OK

2016 P/II/25 - S českou hudbou vážně i nevážně - 1. Antonín
Dvořák

Ne

60 000,00

60 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání koncertů Vánoční koncert PDS a Javořiček v
DJKT (pronájem divadla, kostýmy, dekorace, tisk
plakátů, programů a vstupenek, honoráře
spolupracujících umělců)

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 4

2016 Plzeňský dětský sbor a přípravný sbor Javořičky-doprava Ne
a ubytování - Soustředění Javořičky-doprava, ubytování,
Soustředění PDS-doprava, ubytování, Doprava na
koncerty a festivaly mimo Plzeň-PDS, Doprava na
koncerty a festivaly mimo Plzeň- Javořičky

50 494,00

50 494,00

0

165 494,00

165 494,00

0

MMP-OK

Sum a 2016
2017 Dotace Č/17 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

100 000,00

0

0

MMP-OK

2017 P/II/14 - Festival Musica acalantis

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Konání soustředění PDS a přípravného sboru Javořičky
(doprava, ubytování, stravné)

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2017 Plzeňský dětský sbor-Venezia Music FestivalNe
autobusová doprava, ubytování s polopenzí a účastnický
poplatek- 3 noci

0

0

0

Sum a 2017

100 000,00

0

0

Sum a 2015 - 2017

850 546,00

750 546,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro PDS dotaci ve výši
15 000 Kč na dopravu, ubytování a stravu účastníků soustředění Plzeňského dětského
sboru a přípravného pěveckého sboru Javořičky.
V letošním roce již PDS obdrželo od města dotaci ve výši 100 000 Kč na svoji činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci PDS.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci PDS ve výši 15 000 Kč na dopravu,
ubytování a stravu účastníků soustředění Plzeňského dětského sboru a přípravného
pěveckého sboru Javořičky.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 33
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Aikido Dojo Plzeň, z.s.,
Elišky Krásnohorské 10, Plzeň, IČ 64354628 (dále jen spolek Aikido).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Aikido podal žádost dne 4. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 29 000 Kč
na realizaci příměstského tábora v prostorách TJ Slavia VŠ Plzeň se cvičením aikido
a exkurzemi po městě a okolí, se zaměřením na recyklaci odpadů. Výlety budou rovněž
orientovány na pobyt v přírodě a návštěvy památek v plzeňském regionu. Příměstského
tábora se zúčastní cca 20 dětí ve věku 5 – 12 let. Dotaci žádá spolek Aikido na jízdné,
stravné, nájemné sportovní haly, vstupné, ceny do soutěží, diplomy a mzdové náklady
lektorů tábora. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 59 000 Kč.
V předchozích letech byly spolku Aikido poskytnuty z finančních prostředků města dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 64354628 - Aikido Dojo Plzeň, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 Nájemné TV zařízení

Ne

8 000,00

8 000,00

0

ÚMO 1

2015 nájem malé tělocvičny 31. ZŠ

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2015 Nájem malé tělocvičny v objektu ZČU Plzeň Bory pro
nesoutěžní úpolové cvičení AIKIDO pro děti a mládež rok 2015

Ne

7 000,00

7 000,00

0

25 000,00

25 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení,
cestovné, odměny trenérů

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání příměstského tábora (mzdy lektorů)

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2016 činnost - na nájem tělocvičny v objektu 31.ZŠ (výuka a
cvičení Aikido)

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2016 Nájem malé tělocvičny v objektu ZČU Plzeň Bory pro
nesoutěžní úpolové cvičení AIKIDO pro děti a mládež rok 2016

Ne

0

0

0

MMP-Kancelář
primátora

2016 Podpora účasti na 12. kongresu Mezinárodní Federace
Aikido v Takasaki

Ne

32 000,00

32 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Dotace OPP 2016

Ne

Sum a 2015

Sum a 2016

30 000,00

30 000,00

0

102 000,00

102 000,00

0

ÚMO 3

2017 Pronájem tělocvičny ZČU - 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení,
cestovné, odměny trenérů, propagace, ostatní náklady

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání příměstského tábora (strava, jízdné, nájemné
sportovní haly, ceny do soutěží, diplomy a vstupné při
doplňkových aktivitách, odměny lektorů)

Ne

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

127 000,00

127 000,00

0

Při hodnocení žádosti spolku Aikido členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
spolek Aikido dotaci na náklady spojené s realizací dětského příměstského tábora.
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V letošním roce již Komise pro sport a mládež RMP navrhla RMP odsouhlasit dotaci pro
spolek Aikido ve výši 34 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku Aikido.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku Aikido na náklady spojené
s realizací dětského příměstského tábora.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 34
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Sportovní klub moderní
gymnastiky Slovan Plzeň, Radčická 2394/4, Plzeň, IČ 45334528 (dále jen SK MG
Slovan).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SK MG Slovan podal svou žádost dne 7. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
120 000 Kč na celoroční činnost přípravných kroužků moderní gymnastiky a tanečních
aktivit (nájemné sportovišť, příměstské a pobytové tábory, ceny, kostýmy pro vystoupení,
organizační a technické zajištění soutěží a přehlídek). Finanční náklady projektu jsou
očekávány ve výši 280 000 Kč. V předchozích letech byly SK MG Slovan poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 45334528 - Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 Nájemné tv zařízení, startovné, ubytování, cestovné,
technické a organizační zajištění pořádaných soutěží,
nákup trikotů

Ne

102 000,00

102 000,00

0

ÚMO 1

2015 sportovní činnost - tréninková kobercová plocha, závodní Ne
trikoty, závodní náčiní, gymnastické ťapky

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 1

2015 Jarní pohár města a seriál českomoravského poháru Ne
výpočetní technika, ozvučení, rozhodčí, diplomy, medaile
cen, nájem, výzdoba apod.

0

0

0

ÚMO 2

2015 soutěže, soustředění, vybavení

Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 2

2015 podpora kroužků a kurzů

Ne

8 000,00

8 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Nájemné sportovišť, příměstské tábory, kostýmy na
vystoupení, ceny, medaile, diplomy, vstupné do
kulturních a sportovních zařízení

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2015 Celoroční činnost, reprezentaci, významné akce roku
2015

Ne

40 000,00

40 000,00

0

205 000,00

205 000,00

0

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 Nájemné tv zařízení, startovné, ubytování, cestovné,
Ne
technické a organizační zajištění pořádaných soutěží,
nákup sport. materiálu odměny rozhodčím, trenérům,
školení, rehabilitace, regenerace, pitný režim, stravování,
přehr. hudby

80 000,00

80 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Zájmová činnost mládeže v oddílech moderní, estetické
a rekreační gymnastiky (nájemné, kostýmy, ceny,
vstupné, ubytování a lyžařské permanentky)

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 2

2016 podpora kroužků, soutěže a prázdninové kurzy

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2016 provoz a celoroční činnost-kancelářské potřeby, sport.
náčiní a oblečení, magnetofon, nájemné, poštovné a
telefon, organizace závodů, cestovné, startovné,
ubytování, osobní náklady

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 3

2016 Celoroční provoz organizace, zajištění soutěží pro děti,
propagace aktivit - rok 2016

Ne

35 000,00

35 000,00

0

ÚMO 3

2016 Jarní pohár města Plzně, Českomoravský pohár, účast
na soutěžích (startovné, cestovné, sportovní výbava) 1.5. - 31.12.2016

Ne

10 000,00

10 000,00

0

155 000,00

155 000,00

0

Sum a 2016
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ÚMO 3

2017 Celoroční aktivity dětí a mládeže, zajištění soutěží pro
děti, zajištění akcí pro děti - rok 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Jarní pohár města Plzně - 22. - 23.4.2017,
Ne
Českomoravský pohár - 21. 10. 2017, reprezentace MO
Plzeň 3 ve sportu - podpora závodnic, jejich účasti na
pohárových soutěžích, oblastních přeborů a na
Mistrovství ČR - rok 2017

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Nájemné tv zařízení, startovné, ubytování, cestovné,
Ne
technické a organizační zajištění pořádaných soutěží,
nákup sport. materiálu, odměny rozhodčím, trenérům,
školení, rehabilitace, regenerace, pitný režim, stravování,
přehr. hudby, licenční poplatky,

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Činnost přípravných kroužků moderní gymnastiky a
tance, pořádání akcí, soutěže k MDD, Mikulášské a
vánoční besídce, závodu Červená kraslička, pobytu na
horách během jarních prázdnin, příměstských táborů s
doplňkovou aktivitou (nájemné sportovišť, nákup
kostýmů, cen do soutěží, ubytování, skipasy, pronájem
areálu, lektorné)

0

0

0

0

0

0

360 000,00

360 000,00

0

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti SK MG Slovan členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
SK MG Slovan dotaci na celoroční činnost přípravných kroužků moderní gymnastiky
a tanečních aktivit (nájemné sportovišť, příměstské a pobytové tábory, ceny, kostýmy pro
vystoupení, organizační a technické zajištění akcí, soutěží a přehlídek).
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci SK MG Slovan.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci SK MG Slovan na celoroční činnost
přípravných kroužků moderní gymnastiky a tanečních aktivit (nájemné sportovišť,
příměstské a pobytové tábory, ceny, kostýmy pro vystoupení, organizační a technické
zajištění akcí, soutěží a přehlídek).
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 35
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost 70. mateřská škola Plzeň,
Waltrova 26, příspěvková organizace, IČ 70940983 (dále jen 70. MŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
70. MŠ podala žádost dne 8. 11. 2016 a žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 30 000 Kč na
realizaci aktivit s dětmi i rodinnými příslušníky dětí v rámci projektu „Školka mezi čtyřmi
řekami aneb poznání nás pobaví“. Cílem projektu je poznávání kulturních a významných
míst města Plzně a prostřednictvím zážitků získat lásku ke svému městu se zdravým
patriotismem. Finanční příspěvek 70. MŠ použije na autobusovou dopravu, výtvarný
materiál a laminovací fólie pro instalaci výstavy výtvarných prací dětí na plotě MŠ.
Finanční náklady pořádaných akcí jsou očekávány ve výši 40 000 Kč. Z dotačního
programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže získala 70. MŠ v předchozích
letech následující finanční prostředky:
rok 2015 – 19 900 Kč
rok 2016 – 20 000 Kč.
Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření
s určením pro 70. MŠ ve výši 19 000 Kč na autobusovou dopravu, výtvarný materiál
a laminovací fólie pro instalaci výstavy výtvarných prací dětí v rámci projektu „Školka
mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás pobaví“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční příspěvek 70. MŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční příspěvek 70. MŠ ve výši 19 000 Kč na
autobusovou dopravu, výtvarný materiál a laminovací fólie pro instalaci výstavy
výtvarných prací dětí v rámci projektu „Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás
pobaví“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout příspěvek podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
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10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 36
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Pohyb a zdraví, o.p.s.,
Štruncovy sady 2741/3, Plzeň, IČ 26359090 (dále jen Pohyb a zdraví).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Společnost Pohyb a zdraví podala svou žádost dne 8. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 80 000 Kč na náklady spojené s realizací projektu „Festival sportu 2017“. Dotace
by byla použita zejména na náklady při dopolední vzdělávací besedě dětí a mládeže z MŠ,
ZŠ a SŠ v oblasti zdravého životního stylu a při sportování. Pro děti a mládež je
naplánován barvičkový běh, který bude mít vzdělávací charakter v oblasti poznávání
zvířat. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 615 000 Kč. V předchozích
letech byly společnosti Pohyb a zdraví poskytnuty z finančních prostředků města dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26359090 – Pohyb a zdraví, o.p.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-OK

2015 Sport v umění, umění ve sportu - víceletý grant na léta
2012-2015

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2015 Náklady při organizování projektu 1P

Ne

16 000,00

16 000,00

0

ÚMO 3

2015 Projekt POHYB 1P - realizace akcí - duben - listopad
2015

Ne

17 000,00

17 000,00

0

ÚMO 2

2015 Pohyb "1P" - testování pohybových dovedností dětí

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2015 Festival sportu - 17.6.2015

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 1

2015 Festival sportu - označení stanovišť, propagace, osobní Ne
náklady 263

40 000,00

40 000,00

0

93 000,00

93 000,00

0

Sum a 2015
ÚMO 1

2016 Festival Sportu 2016 - sportovně-kulturní akce zejména
pro děti a mládež

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2016 Náklady při organizování projektu 1P - 4 akce, zapůjčení Ne
sportovního a progr. vybav., propagace, ceny, odměny
examinátorům, cestovné, výsledky

16 000,00

16 000,00

0

ÚMO 3

2016 Festival Sportu 2016 - leden - srpen 2016

Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 1

2016 Festival Sportu 2016 - sportovně-kulturní akce zejména Ne
pro děti a mládež - materiál, billboardy, plakáty, grafické
služby, video/foto, marketing. služby, administrativní
práce, honoráře, podium, os. náklady

10 000,00

10 000,00

0

56 000,00

56 000,00

0

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Festival Sportu 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Technické a organizační zajištění sportovní akce Festival Ne
Sportu 2017

0

0

0

ÚMO 1

2017 Festival Sportu 2017 (21.6.2017)

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání akce "Festival sportu 2017" pro MŠ, ZŠ, SŠ a Ne
veřejnost s nabídkou příměstských táborů (pořízení videa
a foto, zapůjčení sportovních potřeb, náklady na soutěžní
dopoledne pro MŠ a ZŠ , ceny, diplomy, poháry, odměny
pro sportovní kluby, odměny pro

0

0

0

ÚMO 4

2017 Festival Sportu 2017- služby-honoráře za taneční a
Ne
hudební vystoupení, služby-podium, ozvučení, osvětlení

0

0

0

0

0

0

149 000,00

149 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Při hodnocení žádosti společnosti Pohyb a zdraví členy Komise pro výchovu a vzdělávání
RMP podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro společnost Pohyb a zdraví dotaci na náklady spojené s realizací projektu
„Festival sportu 2017“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci společnosti Pohyb a zdraví.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci společnosti Pohyb a zdraví na náklady
spojené s realizací projektu „Festival sportu 2017“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 38
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Tělovýchovná jednota Union
Plzeň, z.s., Radčická 2394/4, Plzeň, IČ 00519863 (dále jen TJ Union).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Union podal svou žádost dne 8. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč na provozní náklady a pravidelnou sportovní činnost oddílu fotbalu, stolního
tenisu, kanoistického a dvou turistických oddílů. V době školních prázdnin organizuje TJ
Union tábory a soustředění, v průběhu roku pořádá různé akce a výpravy se zaměřením na
vzdělávání a pohyb. Finanční náklady celoroční činnosti jsou v letošním roce očekávány
ve výši 1 165 000 Kč. V předchozích letech byly TJ Union poskytnuty z finančních
prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 519863 - TJ UNION Plzeň, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 Teplo, el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a Ne
práce na opravy a údržbu, dresy, míče, cestovné,
sportovní vybavení, technické a organizační zajištění
pořádaných akcí ČPV, VTJZ a Pilsen Games

100 000,00

100 000,00

0

ÚMO 3

2015 Náklady na provoz tělovýchovných zařízení ve
sportovním areálu v Radčické ul. - teplo, plyn, elektřina,
voda - rok 2015

150 000,00

150 000,00

0

250 000,00

250 000,00

0

94 000,00

94 000,00

0

Ne

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 Teplo, el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a Ne
práce na opravy a údržbu, dresy, míče, cestovné,
sportovní vybavení, technické a organizační zajištění
pořádaných akcí

ÚMO 3

2016 Náklady na provoz tělovýchovných zařízení ve
sportovním areálu v Radčické ulici - rok 2016

Ne

100 000,00

100 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Rekonstrukce prosklení tělocvičny

Ne

500 000,00

500 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Dotace OPP 2016

Ne

Sum a 2016

50 000,00

50 000,00

0

744 000,00

744 000,00

0

ÚMO 3

2017 Náklady na provoz sportovních a tělovýchovných
zařízení ve sportovním areálu v Radčické ulici - 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Teplo, el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a Ne
práce na opravy a údržbu, technické a organizační
zajištění pořádaných akcí (5. ročník VTJZ, 14. ročník
ČPV, hledáme a podporujeme sportovní talenty

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Celoroční činnost oddílů, pořádání letního a zimního
tábora, soustředění a akcí pro všestranný rozvoj dětí a
mládeže (tábornické a sportovní potřeby, provozní
náklady)

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Rekonstrukce prosklení tělocvičny

Ne

0

0

0

0

0

0

994 000,00

994 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti TJ Union členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
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TJ Union dotaci na provozní náklady a pravidelnou sportovní činnost oddílu fotbalu,
stolního tenisu, kanoistického a dvou turistických oddílů.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Union.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Union na provozní náklady
a pravidelnou sportovní činnost oddílu fotbalu, stolního tenisu, kanoistického a dvou
turistických oddílů.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 40
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Církevní gymnázium Plzeň,
Mikulášské nám. 15, Plzeň, IČ 40527867 (dále jen Církevní gymnázium).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Církevní gymnázium podalo svou žádost dne 8. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve
výši 44 000 Kč na spotřební materiál, potřeby, čistící a desinfekční prostředky, dopravu
a vstupné při turistických výletech v rámci pořádaného letního tábora pro děti a mládež
Summer Camp. Tábora se každoročně účastní nejen studenti Církevního gymnázia, ale i
děti a mládež z řad veřejnosti. Tábor nabízí nejen klasické tábornické dovednosti a
zážitky, ale také volnočasovou „školu hrou“. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve
výši 200 000 Kč. V předchozích letech byly Církevnímu gymnáziu poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 40527867 - Církevní gymnázium Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-OŠMT

2015 Materiálová podpora a vybavení učeben fyziky a chemie, Ne
odborné exkurze (doprava a vstupné)

MMP-OŠMT

2015 Golf bez bariér

MMP-OŠMT
ÚMO 2

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

50 000,00

50 000,00

0

Ne

0

0

0

2015 Vybírám si správnou cestu 2015

Ne

10 000,00

10 000,00

0

2015 letní jazykový kurz

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Pořádání letního tábora SUMMER CAMP (materiál,
Ne
vybavení, potřeby, ceny, lékárnička, kancelářské potřeby,
čistící a desinfekční prostředky)

8 000,00

8 000,00

0

MMP-OK

2015 M/17 - Muzikál "Noc na Karlštejně"

Ne

0

0

0

MMP-OK

2015 M/32 - Galakoncert "Noc na Karlštejně"

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-BEZP

2015 Minimální preventivní program studentů Církevního gym. Ne
Plzeň

15 000,00

15 000,00

0

128 000,00

128 000,00

0

Sum a 2015
MMP-OŠMT

2016 Materiál a vybavení učeben fyziky a chemie.

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání letního tábora Summer Camp s w orkshopy
Ne
(materiál, ceny, sportovní potřeby, lékárnička, papírenské
a výtvarné potřeby, čistící a desinfekční prostředky)

23 000,00

23 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Vodácký sportovní kurz a sportovní den

Ne

18 000,00

18 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Vybírám si správnou cestu

Ne

25 000,00

25 000,00

0

ÚMO 2

2016 letní jazykový kurz pro děti

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OK

2016 M/35 - Muzikál "Šíleně smutná princezna"

Ne

10 000,00

10 000,00

0

141 000,00

141 000,00

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pořádání letního fyzikálního příměstského tábora
Ne
(materiální vybavení, pomůcky, mzdové náklady lektorů)

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Sportovní den Církevního gymnázia Plzeň

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Vybírám si správnou cestu

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání letního tábora Summer Camp (spotřební
materiál, vybavení, pomůcky, doprava a vstupné při
turistických aktivitách)

Ne

0

0

0

0

0

0

269 000,00

269 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Církevní
gymnázium dotaci ve výši 30 000 Kč na spotřební materiál, potřeby, čistící a desinfekční
prostředky, dopravu a vstupné při turistických výletech v rámci pořádaného letního tábora
pro děti a mládež Summer Camp.
V letošním roce již Komise pro výchovu a vzdělávání RMP navrhla pro Církevní
gymnázium dotaci ve výši 92 000 Kč v rámci dotačních programů OŠMT MMP.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Církevnímu gymnáziu.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Církevnímu gymnáziu ve výši 30 000 Kč na
spotřební materiál, potřeby, čistící a desinfekční prostředky, dopravu a vstupné při
turistických výletech v rámci pořádaného letního tábora pro děti a mládež Summer Camp.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 41
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Školní sportovní klub
VENTURA, Mikulášské náměstí 509/15, Plzeň, IČ 26588030 (dále jen Klub Ventura).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Klub Ventura podal svou žádost dne 7. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
153 140 Kč na náklady spojené s realizací projektu „S Venturou na vodu“. Jedná se
o pořádání akcí pro děti a mládež v oblasti vodní turistiky. V letošním roce je plánováno
splutí řeky Berounky ve třech letních termínech, každého termínu se zúčastní 18 dětí
a 2 dospělí instruktoři. Klub Ventura žádá dotaci na pořízení 10 ks nafukovacích lodí,
kanoistických pádel, pump, vest a záchranných házecích pytlíků. Finanční náklady
projektu jsou očekávány ve výši 257 016 Kč. V předchozích letech nebyly Klubu Ventura
poskytnuty z finančních prostředků města žádné dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26588030 - Školní sportovní klub VENTURA
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Projekt "S Venturou na vodu" (nafukovací lodě, vesty,
pumpy, pádla, záchranné házecí pytlíky)

Ne

Při hodnocení žádosti Klubu Ventura členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
Klub Ventura dotaci na náklady spojené s realizací projektu „S Venturou na vodu“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci Klubu Ventura.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci Klubu Ventura na náklady spojené
s realizací projektu „S Venturou na vodu“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 43
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Vodní záchranná služba
ČČK Plzeň, pobočný spolek, Dvořákova 29, Plzeň, IČ 64353877 (dále jen VZS).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
VZS podala svou žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 132 000 Kč na
pronájem prostor a pozemku, dopravu, nákup sportovního vybavení, výtvarných pomůcek,
potištěných táborových triček, cen do soutěží, dále na vstup do kulturních a sportovních
zařízení při organizování letního a podzimního soustředění, příměstského a pobytového
tábora pro cca 190 účastníků ve věku 6 – 18 let. Organizované tábory jsou zaměřeny na
teoretickou i praktickou výuku první pomoci, dále na pohybové a vědomostní aktivity.
V průběhu roku pořádá VZS několik tematických kroužků, a to plavání s vodní záchranou,
lezení s výukou základů lezecké techniky a kroužku zdravovědy. Finanční náklady
projektu jsou očekávány ve výši 690 000 Kč. V předchozích letech byly VZS poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 64353877 - VZS ČČK Plzeň, pobočný spolek
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OSS

2015 Stanice první pomoci na Hracholuskách 2015

Ne

0

0

0

MMPOŠMT

2015 Letní pobytový a příměstský tábor - technické a
organizační zajištění

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2015 Činnost místní skupiny, práce s mládeží, dovybavení
záchranného týmu v rámci IZS, výcviky členů - 1.5.31.12.2015

Ne

70 000,00

70 000,00

0

Sum a
2015
MMP2016 Pořádání kroužků plavání se zdravovědou, soustředění, Ne
OŠMT
příměstských a pobytových táborů (vstupné, pronájem
prostor pro tábory a soustředění, doprava na tábory a
soustředění, sportovní vybavení, výtvarné pomůcky,
nákup a potisk táborových triček, ceny)

80 000,00

80 000,00

0

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 2

2016 soustředění pro děti

Ne

3 000,00

3 000,00

0

ÚMO 3

2016 Celoroční práce s dětmi a mládeže - rok 2016

Ne

30 000,00

30 000,00

0

53 000,00

53 000,00

0

Ne

0

0

0

Ne

0

0

0

0

0

0

133 000,00

133 000,00

0

Sum a
2016
ÚMO 3
2017 Celoroční práce s dětmi a mládeží - krytí nákladů - rok
2017
MMPOŠMT

2017 Pořádání letního a podzimního soustředění dětí, letního
pobytového a příměstského tábora, činnost
volnočasových kroužků plavání, lezení a výuky první
pomoci (doprava, vstupné, pronájem prostor a pozemku
při pobytech, sportovní vybavení, výtvarné pomůcky,

Sum a
2017
Sum a 2015 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro VZS dotaci ve výši
20 000 Kč na pronájem prostor a pozemku, dopravu, nákup sportovního vybavení,
výtvarných pomůcek, potištěných táborových triček, cen do soutěží, dále na vstup do
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kulturních a sportovních
a pobytového tábora.

zařízení při organizování soustředění,

letního

příměstského

3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci VZS.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci VZS ve výši 20 000 Kč na pronájem
prostor a pozemku, dopravu, nákup sportovního vybavení, výtvarných pomůcek,
potištěných táborových triček, cen do soutěží, dále na vstup do kulturních a sportovních
zařízení při organizování soustředění, letního příměstského a pobytového tábora.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 44
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal svou žádost spolek Ponton, z.s.,
Podmostní 2398/1, Plzeň, IČ 64355756 (dále jen spolek Ponton).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Ponton podal svou žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pixla (dále jen NZDM
Pixla), kde může neorganizovaná mládež trávit svůj volný čas. Cílovou skupinou NZDM
Pixla jsou děti a mládež od počátku školní docházky do 20 let, pocházející ze sociálně
znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. NZDM Pixla organizuje volnočasové
aktivity v oblasti sportovní, hudební, rukodělné, výtvarné, pořádá preventivní programy
s ohledem na aktuální témata v životě dětí, zajišťuje školní doučování, navštěvuje s dětmi
sportovní a kulturní zařízení, účastní se různých soutěží organizovaných městskými
obvody nebo Magistrátem města Plzně, realizuje výpravy, kde se účastníci seznamují
s okolní přírodou a aktivitami týkající se životního prostředí. NZDM Pixla poskytuje
sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. Dotaci žádá spolek Ponton na náklady za
potraviny (strava a pitný režim účastníků), kancelářské potřeby, spotřební materiál
a vybavení, cestovné, nájemné prostor, provozní energie, vodné a stočné, poštovné,
telekomunikační poplatky, mzdové náklady včetně zákonných odvodů lektorů. Finanční
náklady projektu jsou očekávány ve výši 2 550 803 Kč. V předchozích letech byly spolku
Ponton poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 64355756 - Ponton, občanské sdružení
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-OK

2015 Dotace Č/20 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

MMP-OK

2015 Dotace P/III/11 - Strett battle jam - Plzeň 2015

Ne

MMP-BEZP

2015 NZDM Pixla

Ne

MMP-BEZP

2015 Terénní program COM.PASS

Ne

MMP-BEZP

2015 Program Včasné péče Klubíčko

MMP-OSS

2015 Terénní program COM.PASS

MMP-OSS

Částka
schválená

Částka
vyplacená
40 000,00

0

0

0

0

230 000,00

230 000,00

0

123 000,00

123 000,00

0

Ne

125 000,00

125 000,00

0

Ne

70 000,00

70 000,00

0

2015 Není doma jako doma

Ne

18 000,00

18 000,00

0

MMP-OSS

2015 Program včasné péče Klubíčko

Ne

22 000,00

22 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Projekt Vzdělávací prázdninový pobyt pro mládež ze
Ne
sociálně znevýhodněného prostředí (materiál, ubytování
a strava, cestovné)

3 000,00

3 000,00

0

ÚMO 3

2015 Program včasné péče Klubíčko - rok 2015

Ne

120 000,00

120 000,00

0

ÚMO 3

2015 Street Battle Jam - Plzeň 2015 - 23.5.2015

Ne

9 600,00

9 600,00

0

MMP-OK

2015 M/42 - Underbridge music fest Pixlování

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-BEZP

2015 Není doma jako doma

Ne

18 400,00

18 400,00

0

794 000,00

794 000,00

0

Sum a 2015

40 000,00

Částka
vrácená

MMP-OK

2016 Dotace Č/20 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

36 000,00

36 000,00

0

MMP-OK

2016 P/II/21 - Street Battle Jam - Plzeň 2016

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-BEZP

2016 Program včasné péče Klubíčko

Ne

125 000,00

125 000,00

0

MMP-BEZP

2016 terénní program COM.PASS - terénní práce s
neorganizovanou mládeží

Ne

230 000,00

230 000,00

0

MMP-BEZP

2016 NZDM Pixla

Ne

123 000,00

123 000,00

0
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MMP-OŠMT

2016 Projekt "Vzdělávací prázdninový pobyt" uživatelů služeb Ne
nízkoprahového zařízení pro mládež Pixla (mzdy,
potraviny pro zajištění stravy a pitného režimu, lékárna,
kancelářské potřeby, ubytování, cestovné, pojištění
účastníků pobytu)

10 000,00

10 000,00

0

MMP-OSS

2016 Program včasné péče Klubíčko

Ne

29 000,00

29 000,00

0

ÚMO 3

2016 Realizace Terénního programu COM.PASS - rok 2016

Ne

25 000,00

25 000,00

0

ÚMO 3

2016 Podpora provozu sociální služby NZDM Pixla - rok 2016 Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 3

2016 Podpora provozu - realizace programu včasné péče
Klubíčko - rok 2016

Ne

100 000,00

100 000,00

0

ÚMO 3

2016 Festival Pixlování 2016 - podpora začínajících autorů,
interpretů, propagace projektu, nákup materiálu, služby
spojené s pořádáním akce - 24.9.2016

Ne

12 600,00

12 600,00

0

ÚMO 3

2016 Realizace táborového motivačního pobytu - červenec
2016

Ne

13 000,00

13 000,00

0

ÚMO 3

2016 Realizace projektu - STREET BATTLE JAM - Plzeň 2016 Ne
- 4.6.2016

7 200,00

7 200,00

0

MMP-BEZP

2016 Parkou park z palet

Ne

30 000,00

30 000,00

0

MMP-BEZP

2016 Mluvíme spolu

Ne

30 000,00

30 000,00

0

MMP-BEZP

2016 Bezpečný svět dětí

Ne

Sum a 2016

23 500,00

23 500,00

0

834 300,00

834 300,00

0

MMP-OK

2017 Dotace Č/19 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017 P/II/15 - Pixlování 2017

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017 P/II/16 - Street Battle Jam - Plzeň 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Realizace sociální služby NZDM Pixla - rok 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Realizace sociální služby Terénní program COM.PASS - Ne
rok 2017

0

0

0

ÚMO 3

2017 Realizace kulturního projektu Pixlování - 22.9.2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Realizace celoročního projektu Miro Suno v roce 2017,
jeho tanečních a hudebních aktivit - rok 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Realizace projektu STREET BATTLE JAM - PLZEŇ 2017 Ne
- 31.8.2017

0

0

0

ÚMO 3

2017 Projekt "To zvládnu" - preventivní pobyt pro
neorganizovanou mládež

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity s dětmi a mládeží v rámci
nízkoprahového zařízení Pixla (spotřební materiál a
vybavení, provozní energie, vodné a stočné, cestovné,
služby, pojištění zaměstnanců, mzdové náklady včetně
zákonných odvodů)

Ne

0

0

0

MMP-BEZP

2017 Terénní program COM.PASS

Ne

178 000,00

89 000,00

0

MMP-BEZP

2017 NZDM Pixla

Ne

300 000,00

150 000,00

0

478 000,00

239 000,00

0

2 106 300,00

1 867 300,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Ponton
dotaci ve výši 28 000 Kč na náklady činnosti NZDM Pixla za potraviny (strava a pitný
režim účastníků volnočasových aktivit), kancelářské potřeby, spotřební materiál
a vybavení, cestovné, nájemné prostor, provozní energie, vodné a stočné, poštovné,
telekomunikační poplatky, mzdové náklady včetně zákonných odvodů lektorů.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Ponton.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Ponton ve výši 28 000 Kč na
náklady činnosti NZDM Pixla za potraviny (strava a pitný režim účastníků volnočasových
aktivit), kancelářské potřeby, spotřební materiál a vybavení, cestovné, nájemné prostor,
provozní energie, vodné a stočné, poštovné, telekomunikační poplatky, mzdové náklady
včetně zákonných odvodů lektorů.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 45
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Sdružení Ty a Já, z.s.,
Resslova 370/14, Plzeň, IČ 27007278 (dále jen Sdružení Ty a Já).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Sdružení Ty a Já podalo žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
60 000 Kč na náklady spojené s volnočasovými aktivitami pro mladé lidi se zdravotním
postižením, a to zejména na spotřební materiál pro kroužky, výtvarné a kancelářské
potřeby, dopravu při vystoupeních a společných akcích, osobní náklady pro lektory
a provozní náklady prostor Klubového centra (energie, nájemné). Klubové centrum
navštěvuje pravidelně 40 mladých lidí s různými typy zdravotního postižení. Finanční
náklady projektu jsou očekávány ve výši 350 000 Kč. V předchozích letech byly Sdružení
Ty a Já poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 27007278 - Občanské sdružení Ty a Já
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OSS

2015 Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem

Ne

0

0

0

MMPOŠMT

2015 Volnočasové aktivity mládeže (materiál, pomůcky,
kancelářské potřeby, doprava na akce, DPP lektorů,
nájemné prostor a provozní energie)

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2015 Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem - ledenprosinec 2015

Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 2

2015 letní pobyt pro handicapované

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 3

2015 Festival Na konci léta - 12.9.2015

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OK

2015 M/34 - Festival na konci léta 2015

Ne

20 000,00

20 000,00

0

125 000,00

125 000,00

0

Sum a
2015
MMP-OK
2016 Dotace Č/14 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

18 000,00

18 000,00

0

MMP-OK

2016 P/I/19 - Festival Na konci léta

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OK

2016 P/II/19 - Hudební laboratoř

Ne

0

0

0

MMPOŠMT

2016 Volnočasové aktivity pro mládež s handicapem v
Dopoledním klubu a zájmových kroužcích (výtvarný
materiál a pomůcky, kancelářské potřeby, doprava na
vystoupení a společné akce, osobní náklady lektorů,
nájemné prostor, provozní energie)

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OSS

2016 klubové centrum pro mladé lidi s handicapem

Ne

40 000,00

40 000,00

0

ÚMO 3

2016 Klubové centrum pro mladé lidi s postižením - doprava Ne
na letní pobyt a zajištění mzdových nákladů organizace rok 2016

60 000,00

60 000,00

0

183 000,00

183 000,00

0

Sum a
2016
MMP-OK
2017 Dotace Č/25 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

10 000,00

0

0

MMP-OK

2017 P/I/29 - Festival Na konci léta 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Klubové centrum pro mladé lidi s postižením - vybavení
centra a zajištění mzdových nákladů organizace - rok
2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Hudební laboratoř - natočení a vydání hudebního CD s
autorskými písničkami ze sdružení Ty a Já - březen červen 2017

Ne

0

0

0

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017
MMPOŠMT

2017 Volnočasové aktivity pro mládež s handicapem v
dopoledním Klubu a zájmových kroužcích, vystoupení
hudebního a tanečního kroužku na přehlídkách a
společenských akcích (výtvarné pomůcky, spotřební
materiál, provozní náklady, mzdy lektorů, doprava)

Ne

Sum a
2017
Sum a 2015 2017

0

0

0

10 000,00

0

0

318 000,00

308 000,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Sdružení Ty a Já
dotaci ve výši 10 000 Kč na spotřební materiál pro kroužky, výtvarné a kancelářské
potřeby, dopravu při vystoupeních a společných akcích, osobní náklady pro lektory
a provozní náklady prostor Klubového centra (energie, nájemné).
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Sdružení Ty a Já.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Sdružení Ty a Já ve výši 10 000 Kč na
spotřební materiál pro kroužky, výtvarné a kancelářské potřeby, dopravu při vystoupeních
a společných akcích, osobní náklady pro lektory a provozní náklady prostor Klubového
centra (energie, nájemné).
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 46
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Základní škola a Mateřská
škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90, IČ 49778153 (dále jen ZŠ a MŠ pro
sluchově postižené).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené podala žádost dne 7. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 34 000 Kč na materiální podporu keramické dílny (keramická hlína, barvy,
barvítka, špachtle, vykrajovátka, štětce). Tuto dílnu užívají děti MŠ, žáci ZŠ a klienti
Speciálně pedagogického centra v rámci mimoškolních aktivit, prostřednictvím
zájmových kroužků a kurzů keramiky. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
35 000 Kč. V předchozích letech byly ZŠ a MŠ pro sluchově postižené poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 49778153 - Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-OŠMT

2015 Vybavení výuky přírodovědy, fyziky a pracovního
vyučování (stavebnice, spotřební materiál)

Ne

45 000,00

45 000,00

0

MMP-SPORT

2015 Technické a organizační zajištění celostátních
sportovních her sluchově postižených žáků

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Turnaj ve florbale a celostátní sport. hry sluch.
postižených žáků

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Prevence násilí, šikany, dětských úrazů a první krůčky k
lidským právům

Ne

13 000,00

13 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Materiální vybavení volnočasových pohybových aktivit v Ne
kroužcích

15 000,00

15 000,00

0

118 000,00

118 000,00

0

MMP-OŠMT

Sum a 2015
2016 Tematické exkurze Pivovarské muzeum Plzeň,
Svíčkárna a mýdlárna Plzeň-Litice, Sklárna a brusírna
Annín, Vodní elektrárna Čeňkova Pila

Ne

22 000,00

22 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Technické a organizační zajištění Plzeňského aprílového Ne
plavání - mezinárodní závod

24 000,00

24 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Činnost kroužku dopravní výchovy a Dopravní školičky
Ne
(koloběžky, odrážedla, tříkolky, kola s kolečky, ochranné
přilby, metodické materiály, společenské hry, ceny do
soutěží, průkazy pro dopravní školičku)

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Turnaj ve florbale a celostátní turnaj v plavání sluch.
post. žáků

Ne

12 500,00

12 500,00

0

MMP-OŠMT

2016 Bubnování v kruhu proti agresivitě

Ne

3 000,00

3 000,00

0

ÚMO 4

2016 Šikovné ruce (výtvarné dílny pro všechny)- pomůcky

Ne

14 890,00

14 890,00

0

101 390,00

101 390,00

0

Sum a 2016
MMP-SPORT

2017 Technické a organizační zajištění Plzeňská kachna plavání, celostátní sportovní hry, mezinárodní turnaj ve
florbale

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Návštěva Techmania Science Center, exkurze do
Národního technického muzea (vstupné, doprava)

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Turnaj ve florbale a celostátní turnaj v plavání sluch.
post. žáků

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Preventivní aktivity

Ne

0

0

0
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MMP-OŠMT

2017 Činnost keramického kroužku (keramická hlína,
pomůcky).

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

0

0

0

0

0

0

219 390,00

219 390,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro ZŠ a MŠ pro
sluchově postižené dotaci ve výši 20 000 Kč na materiální podporu keramické dílny
(keramická hlína, barvy, barvítka, špachtle, vykrajovátka, štětce).
V letošním roce již Komise pro výchovu a vzdělávání RMP navrhla dotaci pro ZŠ a MŠ
pro sluchově postižené ve výši 34 000 Kč v rámci dotačních programů OŠMT MMP.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci ZŠ a MŠ pro sluchově postižené.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci ZŠ a MŠ pro sluchově postižené ve výši
20 000 Kč na materiální podporu keramické dílny (keramická hlína, barvy, barvítka,
špachtle, vykrajovátka, štětce).
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 48
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Storm Ballet z.s.,
Rokycanská 1363/101, Plzeň, IČ 22770381 (dále jen spolek Storm Ballet).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Storm Ballet podal svou žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
50 000 Kč na ceny a kostýmy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže se specializací na
umělecký tanec. Ve spolku Storm Ballet se věnuje tanci cca 200 členů v mládežnické
kategorii, kteří se účastní mnoha soutěží, společenských a kulturních akcí, nastudování
benefičního galakoncertu Kouzlo Vánoc. V roce 2016 obdržel spolek významná ocenění:
mistr ČR – dance art v kategorii miniděti, 2. vicemistr ČR – dance art v kategorii junioři –
Taneční skupina roku 2016, mistr ČR – contemporary balet SDO v kategorii dospělí,
dvojnásobný mistr světa World Dance Championship WADF 2016 v kategorii týmů –
junioři a děti. Již od roku 2013 spolupracuje spolek Storm Ballet s taneční školou
Balletpodium Regennsburg, děti s velkým úspěchem vystupují ve společných projektech
a koncertech. Finanční náklady celoročního projektu jsou očekávány ve výši 400 000 Kč.
V předchozích letech byly spolku Storm Ballet poskytnuty z finančních prostředků města
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 22770381 - "Storm Ballet z.s."
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-OK

2015 Dotace P/III/14 - Cyklus tanečních představení

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2015 Nákup dresů a tepláků, doprava, ubytování, vybavení
sálu belatizolem - 150 m2

Ne

51 000,00

51 000,00

0

ÚMO 1

2015 činnost Talentového centra tance Storm Ballet Ne
sportovní oblečení, ubytování, doprava, odměny pro děti

19 000,00

19 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Náklady na kostýmy a ceny pro děti při tanečních
soutěžích a akcích

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 3

2015 3. benefiční galavečer Kouzlo Vánoc - 16.12.2015

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 4

2015 Storm dance camp 2015 - materiální náklady - baletní
Ne
tyče, žíněnky, gymnastický koberec a pomůcky na
posilování a strečink, akce Storm dance camp 2015 - na
pronájem tělocvičny

25 964,00

25 964,00

0

120 964,00

120 964,00

0

MMP-SPORT

Sum a 2015
2016 Nákup dresů a tepláků, doprava, ceny, ubytování, úhrada Ne
trenérů

54 000,00

54 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Volnočasové aktivity mládeže v oblasti uměleckého
tance, nastudování Benefičního galakoncertu Kouzlo
Vánoc, účast na společenských a kulturních akcích
(kostýmy dětí, ceny)

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 4

2016 Storm dance camp 2016- materiální náklady (pronájem
tělocvičny, ubytování), nemateriální náklady (doprava)

Ne

25 247,00

25 247,00

0

ÚMO 1

2016 činnost Talentového centra tance Storm Ballet teplákové soupravy

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 3

2016 Benefiční galavečer Kouzlo Vánoc 2016 - prosinec 2016 Ne

10 000,00

10 000,00

0

124 247,00

124 247,00

0

0

0

0

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Benefiční galavečer Kouzlo Vánoc 2017 - prosinec 2017 Ne
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MMP-SPORT

2017 nákup dresů a tepláků, doprava, ceny, ubytování

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity dětí a mládeže se specializací na
umělecký tanec, nastudování galakoncertu Kouzlo
Vánoc, účast v tuzemských i zahraničních soutěžích,
kulturních a společenských akcích (kostýmy dětí, ceny
pro děti)

Ne

0

0

0

ÚMO 4

2017 Storm Ballet činnost 2017- teplákové soupravy, doprava, Ne
pronájem prostor na soustředění

0

0

0

0

0

0

245 211,00

245 211,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Storm Ballet
dotaci ve výši 11 000 Kč na ceny a kostýmy pro volnočasové taneční aktivity dětí
a mládeže.
V letošním roce již Komise pro sport a mládež navrhla dotaci pro spolek Storm Ballet ve
výši 50 000 Kč na činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Storm Ballet.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Storm Ballet ve výši 11 000 Kč na
ceny a kostýmy pro volnočasové taneční aktivity dětí a mládeže.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 50
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Klub adrenalinových aktivit
V TAHU! z.s., Barákova 371/20, Plzeň, IČ 22608664 (dále jen Klub adrenalinových
aktivit).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Klub adrenalinových aktivit podal svou žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 100 000 Kč na pronájem lezeckých stěn, sportovní vybavení a ceny do soutěží pro
činnost kroužků v oblasti lezení pro děti a mládež ve věku 1 – 26 let, pořádání Dětského
lezeckého tábora, příměstských táborů, soustředění a na účast v závodech.
Klub
adrenalinových aktivit sdružuje ve svých oddílech a kroužcích celkem 399 členů
mládežnické kategorie. Finanční náklady všech projektů jsou očekávány ve výši
1 675 400 Kč. V předchozích letech byly Klubu adrenalinových aktivit poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 22608664 - Klub adrenalinových aktivit V TAHU!
Zdroj
ÚMO 1

Rok

Název akce

2015 horolezecké kroužky a sportovní oddíly - pronájem
lezecké stěny, mzdy trenérům a instruktorům, nákup
sportovního materiálu
2015 lezení + první pomoc pro žáky ZŠ - pronájem lezecké
stěny, mzdy trenérům a instruktorům

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

Ne

0

0

0

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2015 seriál lezeckých závodů pro děti 2015 - pronájem lezecké Ne
stěny, mzdy rozhodčím a stavěčům cest

5 000,00

5 000,00

0

MMP-SPORT

2015 Náklady na pořádání tří lezeckých závodů, nákup
sportovního vybavení, náklady na soustředění

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 2

2015 pronájmy sportovních zařízení, vybavení pro děti

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Pronájem lezeckých stěn, pomůcky, materiál, pořádání
závodů v lezení, lyžařského výcviku, letního tábora,
dětského dne na 11. ZŠ, horolezeckých kroužků a
sportovních oddílů

Ne

7 500,00

7 500,00

0

37 500,00

37 500,00

0

MMP-SPORT

2016 Nájemné horolezeckých stěn, nákup sportovního
vybavení, úhrada trenérů, rozhodčích, instruktorů,
startovné, doprava, organizace 3 závodů

Ne

22 000,00

22 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Činnost kroužků horolezectví pro děti a mládež, pořádání Ne
letního lezeckého tábora, soustředění, příměstských
táborů (pronájmy sportovních zařízení, sportovní
vybavení, mzdy instruktorů)

7 000,00

7 000,00

0

ÚMO 2

2016 horolezecké kroužky - pronájmy sportovišť, sportovní
vybavení

Ne

3 000,00

3 000,00

0

ÚMO 3

2016 Horolezecký dětský den Borský park - 3.6.2016

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2016 Seriál lezeckých závodů pro děti: V TAHU! Cup 2016 ceny, nájemné, os. náklady

Ne

10 000,00

10 000,00

0

47 000,00

47 000,00

0

ÚMO 1

Sum a 2015

Sum a 2016
MMP-SPORT

2017 Nájemné horolezeckých stěn a tělocvičen, nákup
sportovního vybavení, úhrada trenérů. rozhodčích,
instruktorů

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti horolezení Ne
(pronájmy horolezeckých stěn, ceny do soutěží,
sportovní vybavení)

0

0

0

0

0

0

84 500,00

84 500,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Při hodnocení žádosti Klubu adrenalinových aktivit členy Komise pro výchovu
a vzdělávání RMP podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná
bodová hodnota minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje
Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Klub adrenalinových aktivit dotaci na pronájem
lezeckých stěn, sportovní vybavení a ceny do soutěží pro činnost kroužků pro děti
a mládež v oblasti lezení.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci Klubu adrenalinových aktivit.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci Klubu adrenalinových aktivit na
pronájem lezeckých stěn, sportovní vybavení a ceny do soutěží pro činnost kroužků pro
děti a mládež v oblasti lezení.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 51
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek DadAir, z.s.,
Lochotínská 407/13, Plzeň, IČ 02466457 (dále jen spolek DadAir).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek DadAir podal svou žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
130 000 Kč na náklady spojené s pořádáním leteckého adrenalinového tábora „JUNIOR
FLYING CLUB“ kde se 20 účastníků tábora seznámí s prací pilotů, leteckých záchranářů,
modelářů, řídících letového provozu, leteckých mechaniků, parašutistů, ale i s podporou
zdravého životního stylu a částečně s výukou anglického jazyka. Tábor se uskuteční
v prostředí bývalé letecké základny u Plzně. Spolek DadAir žádá dotaci na cestovné,
stravné, ubytování, službu lékaře-hygienika, technické vybavení tábora, vyhlídkové lety,
vstupné, poplatky a mzdové náklady lektorů. Finanční náklady projektu jsou očekávány
ve výši 260 000 Kč. V předchozích letech nebyly spolku DadAir poskytnuty z finančních
prostředků města žádné dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 2466457 - DadAir, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

Sum a 2015

0

0

0

Sum a 2016

0

0

0

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání leteckého tábora "JUNIOR FLYING CLUB" s
podporou výuky zdravého životního stylu a výuky
anglického jazyka (cestovné, stravné, ubytování, lékařhygienik, vstupné, poplatky, vyhlídkové lety, technické
vybavení tábora, mzdové náklady)

Ne

Při hodnocení žádosti spolku DadAir členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
spolek DadAir dotaci na náklady spojené s pořádáním leteckého adrenalinového tábora
„JUNIOR FLYING CLUB“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku DadAir.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku DadAir na náklady spojené
s pořádáním leteckého adrenalinového tábora „JUNIOR FLYING CLUB“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 52
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Spolek Aleš, z.s.,
Koperníkova 2658/41, Plzeň, IČ 04449177 (dále jen Spolek Aleš).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Aleš podal žádost dne 9. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 62 900 Kč na
činnosti v oblasti výchovy, vzdělávání a setkávání lidí s mentálním postižením a jejich
rodin. Spolek Aleš pořádá specifické programy: „Učení s Alešem“ (čtení, psaní, počítání),
„Setkávání s Alešem“ (získávání sociálních dovedností), „Společně s Alešem“ (zpívání
s kytarou, muzikoterapie, výtvarné aktivity, tvoření), „Cvičení s Alešem“, „Tvoření
s Alešem“, „Arte s Alešem“ (společenské a pohybové hry i pro osoby bez postižení),
vedení a proškolování dobrovolníků v oblasti volnočasových aktivit, supervize. Dotaci
žádá Spolek Aleš především na kancelářský, výtvarný a hygienický materiál, lektorné,
supervizné, nájemné prostor včetně provozních energií a ekonomické služby.
Dobrovolnická činnost významně napomáhá s integrací člověka s mentálním postižením
do běžného života. Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši
503 400 Kč. V předchozích letech byly Spolku Aleš poskytnuty z finančních prostředků
města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za 4449177 - Spolek Aleš, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OSS

2016 Činnost v oblasti výchovy, vzdělávání a setkávání lidí s
mentálním postižením a jejich rodin (kancelářský a
výtvarný materiál, hygienický materiál, supervizní,
lektorné, pojištění dobrovolníků, nájemné prostor včetně
energií, ekonomické služby)
2016 Učení s Alešem

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2016 Provoz spolku a realizace projektů - rok 2016

Ne

30 000,00

30 000,00

0

55 000,00

55 000,00

0

ÚMO 3

2017 Provoz spolku a realizace projektů - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Činnost v oblasti výchovy, vzdělávání a setkávání lidí s
mentálním postižením a jejich rodin (kancelářský a
výtvarný materiál, hygienický materiál, supervizní,
lektorné, pojištění dobrovolníků, nájemné prostor včetně
energií, ekonomické služby)

Ne

0

0

0

0

0

0

55 000,00

55 000,00

0

MMP-OŠMT

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Spolek Aleš dotaci
ve výši 14 000 Kč na kancelářský, výtvarný a hygienický materiál, lektorné, supervizné,
nájemné prostor včetně provozních energií a ekonomické služby.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Spolku Aleš.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Spolku Aleš ve výši 14 000 Kč na
kancelářský, výtvarný a hygienický materiál, lektorné, supervizné, nájemné prostor včetně
provozních energií a ekonomické služby.
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5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 55
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Aerobik klub LADY
Plzeň z.s., Révová 116/12, Plzeň, IČ 66365627 (dále jen Klub LADY).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Klub LADY podal svou žádost dne 10. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
9 000 Kč na náklady spojené s realizací projektu „Děti na startu“. Jedná se
o celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího
školního věku a je zaměřen na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace,
obratnosti, rychlosti a síly. Klub LADY se zapojil do tohoto projektu se záměrem vytvořit
v Plzni oficiální středisko „Děti na startu“. K získání licence střediska je potřeba proškolit
příslušný počet kvalifikovaných trenérů s odbornou způsobilostí. Klub LADY žádá dotaci
na náklady spojené s proškolením 4 trenérů. Celkové náklady na proškolení trenérů činí
12 000 Kč. V předchozích letech byly Klubu LADY poskytnuty z finančních prostředků
města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za 66365627 - Aerobik klub LADY Plzeň z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

0

0

0

MMP-SPORT

2016 Nákup sportovního vybavení, školení trenérů, mix
závodních songů, technické a organizační zabezp.
soutěží Česko se hýbe ve školách

Ne

24 000,00

24 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Realizace celorepublikového projektu všeobecné
pohybové přípravy dětí "Děti na startu" (proškolení
trenérů, náčiní, pomůcky, vybavení)

Ne

3 000,00

3 000,00

0

27 000,00

27 000,00

0

MMP-SPORT

2017 Nákup sportovního vybavení, startovné, cestovné,
technické a organizační zabezpečení akce "Mistrovství
ČR ve sportovním aerobiku"

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Účast v celorepublikovém projektu všeobecné pohybové Ne
přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku
"Děti na startu", pořádání veřejných sportovních akcí
(náklady na proškolení 4 trenérů)

0

0

0

0

0

0

27 000,00

27 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti Klubu LADY členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
Klub LADY dotaci na náklady spojené s proškolením 4 trenérů v rámci projektu „Děti na
startu“.
V letošním roce již Komise pro sport a mládež RMP navrhla dotaci Klubu LADY ve výši
45 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci Klubu LADY.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci Klubu LADY na náklady spojené
s proškolením 4 trenérů v rámci projektu „Děti na startu“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 58
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Plzeň, IČ 45332401 (dále jen SDH
Bolevec).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SDH Bolevec podal žádost dne 11. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
198 500 Kč na pravidelnou činnost s mládeží v oblasti požární ochrany, požárního sportu
a základů zdravovědy, dále na pořádání soutěže „Pohádkový les“ a na účast v soutěžích
a závodech CTIF. Dotaci žádá na provoz vlastního autobusu (pohonné hmoty), dětské
hasičské vybavení, závodní dresy pro děti, ochranné helmy, skládací stan a ceny do
soutěží. Ve SDH Bolevec se sdružuje mládež v počtu celkem 77 členů ve věku 3 – 26 let.
Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 250 000 Kč. V předchozích
letech byly SDH Bolevec poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 45332401 - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

ÚMO 1

2015 činnost - nákup sportovního vybavení pro minihasiče,
oprava stroje, doprava na soutěže, hasičský tábor
(pronájem prostor)

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2015 Pohádkový les, Memoriál Mildy Pytlíka - poháry, ocenění, Ne
zabezpečení soutěží

6 000,00

6 000,00

0

ÚMO 1

2015 činnost - nákup sportovního vybavení pro minihasiče,
oprava stroje, doprava na soutěže, hasičský tábor
(pronájem prostor)

60 000,00

60 000,00

0

71 000,00

71 000,00

0

5 000,00

5 000,00

0

Ne

Sum a 2015
MMP-OŠMT

2016 Pravidelná činnost s mládeží, pořádání letního
Ne
hasičského tábora a soutěže Pohádkový les, účast v
soutěžích a závodech (PHM a údržba vlastního
autobusu, dětské hasičské vybavení, ceny do soutěží,
pronájem objektu pro tábor, pronájem tělocvičny, závodní
dresy

ÚMO 1

2016 oprava stroje PS 12 pro mladé hasiče - čerpadlo na PS
12

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 1

2016 sportovní materiál používaný na trénink a soutěže dětí v
kategorii starší a mladší přípravka, dresy, skládací stan,
doprava, ceny do dětské soutěže Pohádkový les

Ne

10 000,00

10 000,00

0

MMP-OK

2016 M/61 - Oslavy 115 let založení SDH Bolevec

Ne

15 000,00

15 000,00

0

40 000,00

40 000,00

0

0

0

0

0

0

0

111 000,00

111 000,00

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pravidelná činnost s mládeží v oblasti požární ochrany, Ne
požárního sportu, základů zdravovědy, účast v soutěžích
(hasičské vybavení, skládací stan, dresy a helmy,
doprava, technické a organizační zajištění soutěže
Pohádkový les)

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro SDH Bolevec dotaci
ve výši 20 000 Kč na provoz vlastního autobusu (pohonné hmoty), dětské hasičské
vybavení, závodní dresy pro děti, ochranné helmy, skládací stan a ceny do soutěží.
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3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci SDH Bolevec.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci SDH Bolevec ve výši 20 000 Kč na provoz
vlastního autobusu (pohonné hmoty), dětské hasičské vybavení, závodní dresy pro děti,
ochranné helmy, skládací stan a ceny do soutěží.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 60
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Salesiánské středisko
mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Revoluční 151/98, Plzeň, IČ 00519740 (dále jen
Salesiánské středisko mládeže).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Salesiánské středisko mládeže podalo žádost dne 11. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 200 000 Kč na celoroční zájmovou činnost s mládeží ve 28 kroužcích a 44
útvarech v oblasti hudební, jazykové, výtvarné, pohybové, sportovní, základech
křesťanství, dále na činnost otevřeného volnočasového klubu BALÓN pro děti ve věku od
8 do 15 let. Volnočasové programy navštěvuje pravidelně i náhodně cca 350 dětí
a mládežníků. Dotaci žádá Salesiánské středisko mládeže především na sportovní,
výtvarné, hudební a kancelářské potřeby, zemní plyn, el. energii, vodné, stočné, opravy
a údržbu objektu i víceúčelového hřiště, náklady na supervize, školení a semináře, odvoz
TKO, IT servis. Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši
3 850 540 Kč. V předchozích letech byly Salesiánskému středisku mládeže poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 519740 - Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OSS

2015 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha
(OSP)

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OSS

2015 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha
(SAS)

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OSS

2015 NZDM Vzducholoď - nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Náklady celoroční činnosti

Ne

170 000,00

170 000,00

0

MMP-BEZP

2015 otevřený volnočasový klub Balón

Ne

171 000,00

171 000,00

0

MMP-OSS

2015 Vstup do světa práce

Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 2

2015 vybavení zájmových kroužků

Ne

25 000,00

25 000,00

0

ÚMO 3

2015 Nákup florbalového vybavení a pronájem sportovních
prostor - rok 2015

Ne

12 000,00

12 000,00

0

ÚMO 4

2015 Zájmové vzdělávání dětí ve věku od 1 do 18 let materiálové N (sportovní dresy, florbalové vybavení,
balanční sport. pomůcky, kytara, výtvarný materiál, hry
na Xbox, Orffovy hudební nástroje)

Ne

37 778,00

37 778,00

0

MMP-BEZP

2015 Volnočasový klub pro děti Balón

Ne

30 000,00

30 000,00

0

1 075 778,00

1 075 778,00

0

MMP-OSS

2016 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha
(OSP)

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OSS

2016 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha
(SAS)

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OSS

2016 NZDM Vzducholoď - nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Nákup sportovních potřeb a materiálu, energie, pronájem Ne
TVZ,

35 000,00

35 000,00

0

MMP-BEZP

2016 Otevřený volnočasový klub Balón

171 000,00

171 000,00

0

Sum a 2015

Ne
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MMP-OŠMT

2016 Volnočasové programy mládeže, zájmové kroužky,
Ne
Otevřený volnočasový klub BALÓN (sportovní, výtvarné,
hudební potřeby, kancelářské potřeby, zemní plyn, el.
energie, vodné a stočné, opravy a údržba prostor
projektu, supervize, školení a semináře, odvoz TKO,

MMP-OSS

2016 Vstup do světa práce

ÚMO 2

2016 materiál a pomůcky pro kroužky

170 000,00

170 000,00

0

Ne

40 000,00

40 000,00

0

Ne

13 000,00

13 000,00

0

ÚMO 3

2016 Nákup sportovního vybavení pro pohybové aktivity
Ne
otevřeného klubu pro děti ve věku od 8 do 15 let Balón rok 2016

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 4

2016 Zájmové vzdělávání dětí a mládeže- maňáskové divadlo, Ne
horolez. sport. potřeby, mat. pro hudební kroužky (not.
knihy, metodiky), tabule do učeben, edukativní pomůcky
pro předškoláky

45 000,00

45 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Oprava mantinelů hřiště

Ne

18 900,00

18 900,00

0

MMP-BEZP

2016 Doučování

Ne

30 000,00

30 000,00

0

MMP-BEZP

2016 Otevřený klub pro dědi Balón

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 4

2016 Multifunkční místnost- nákup skládacích matrací na
cvičení a relaxace

Ne

10 000,00

10 000,00

0

1 162 900,00

1 162 900,00

0

MMP-OŠMT

Sum a 2016
2017 Zájmová činnost mládeže v kroužcích, klubu Balón,
Ne
pořádání výjezdových akcí, soustředění, vystoupení dětí
a mládeže, pobytových i příměstských táborů
(kancelářské, sportovní, hudební a výtvarné potřeby,
provozní materiál na údržbu areálu střediska, zemní

0

0

0

ÚMO 4

2017 Střecha pro rodinu- nemateriálové náklady- elektřina,
plyn, voda

Ne

0

0

0

MMP-OSS

2017 Doučování pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

Ne

0

0

0

MMP-BEZP

2017 otevřený volnočasový klub Balón

Ne

171 000,00

171 000,00

0

MMP-OSS

2017 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (OSP) Ne

200 000,00

0

0

MMP-OSS

2017 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) Ne

200 000,00

0

0

MMP-OSS

2017 NZDM Vzducholoď

200 000,00

0

0

771 000,00

171 000,00

0

3 009 678,00

2 409 678,00

0

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Salesiánské
středisko mládeže dotaci ve výši 170 000 Kč na sportovní, výtvarné, hudební
a kancelářské potřeby, zemní plyn, el. energii, vodné, stočné, opravy a údržbu objektu
i víceúčelového hřiště, náklady na supervize, školení a semináře, odvoz TKO, IT servis.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci pro Salesiánské středisko mládeže.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci pro Salesiánské středisko mládeže ve výši
170 000 Kč na sportovní, výtvarné, hudební a kancelářské potřeby, zemní plyn,
el. energii, vodné, stočné, opravy a údržbu objektu i víceúčelového hřiště, náklady na
supervize, školení a semináře, odvoz TKO, IT servis.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
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6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 61
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. Na uvedený program podala žádost Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V, Klášterní
964/2, Plzeň, IČ 00478253 (dále jen TJ Sokol Plzeň V).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Sokol Plzeň V podala svou žádost dne 11. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
6 500 Kč na diplomy a ceny do soutěží v rámci pořádaného „Dětského dne“. Akce se
pravidelně účastní cca 100 dětí, a to z TJ Sokol Plzeň V, Masarykovy základní školy,
okolních mateřských škol, ale i děti z okolí této městské části. Jedná se o zábavné
odpoledne plné disciplín pro rozvoj grafomotoriky, zručnosti, tělesné zdatnosti
a soustředěnosti. Odměnou za splnění disciplín je pro děti připraven diplom a výrobky
zdravé výživy. Finanční náklady na pořízení cen pro děti jsou předpokládány ve výši
10 000 Kč. V předchozích letech byly TJ Sokol Plzeň V poskytnuty z finančních
prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 478253 - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, na opravy a
údržbu sportovního areálu

Ne

80 000,00

80 000,00

0

MMP-OŽP

2015 Péče o zeleň a její rozvoj

Ne

31 992,00

31 992,00

0

ÚMO 2

2015 provoz kuželny pro seniory příspěvek na energie

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 2

2015 strojní vybavení k přístavbě čtyřdráhové kuželny,
doprava, energie, oprava fasády

Ne

10 000,00

10 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Pořádání Dětského dne - drobné ceny a diplomy

Ne

Sum a 2015

3 500,00

3 500,00

0

130 492,00

130 492,00

0

MMP-SPORT

2016 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, na opravy a
údržbu sportovního areálu, nájemné tělovýchovných
zařízení

Ne

80 000,00

80 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Dotace OPP 2016

Ne

10 000,00

10 000,00

0

90 000,00

90 000,00

0

MMP-SPORT

2017 el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, údržba
sportovního areálu

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání akce ke Dni dětí (diplomy, ceny pro děti ve
formě zdravé výživy)

Ne

0

0

0

0

0

0

220 492,00

220 492,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro TJ Sokol Plzeň V
dotaci ve výši 2 000 Kč na diplomy a ceny do soutěží v rámci pořádaného „Dětského
dne“.
V letošním roce již Komise pro sport a mládež RMP navrhla dotaci TJ Sokol Plzeň V ve
výši 80 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci TJ Sokol Plzeň V.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci TJ Sokol Plzeň V ve výši 2 000 Kč na
diplomy a ceny do soutěží v rámci pořádaného „Dětského dne“.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 62
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. Na uvedený program podala žádost Základní škola a Mateřská škola při Fakultní
nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80, IČ 49777629 (dále jen ZŠ a MŠ při FN).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
ZŠ a MŠ při FN podala svou žádost dne 11. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
80 000 Kč na materiální vybavení pro 21 zájmových útvarů (pohybové hry a sport,
výtvarné ateliéry, rozšířená hudební výchova, angličtina hrou, deskové hry, logopedie,
vaření, počítačová gramotnost, přírodověda). Kroužky navštěvuje 150 žáků ve věku 6 – 12
let. Dotaci žádá na hudební nástroje a vybavení, logopedické zrcadlo, odborný servis
koloběžek, stojany na kola a koloběžky, zámky na koloběžky, sportovní vybavení, sedací
vaky a sedáky pro sezení na zemi, deskové hry, výtvarné potřeby, nádoby na třídění
odpadu, laminovací stroj, manuální řezačku, laminovací kapsy, skartovací stroj,
prodlužovací přívod 230V s 5 zásuvkami a vypínačem, stolní el. ořezávátko.
V předchozích letech byly ZŠ a MŠ při FN poskytnuty z finančních prostředků města
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 49777629 - Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OŠMT

2015 Pro žáky autistické třídy - dílenské nářadí a spotřební
materiál

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Bezpečné pozemní komunikace ve školním areálu

Ne

18 000,00

18 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Program primární prevence

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Mimoškolní a pohybové aktivity - vybavení

Ne

20 800,00

20 800,00

0

ÚMO 1

2015 všestranný rozvoj žáků se zdravotním znevýhodněním - Ne
sportovní potřeby, notebooky, dataprojektory, fotoaparát,
výtvarné a kancelářské potřeby apod.

30 000,00

29 999,00

0

103 800,00

103 799,00

0

Sum a 2015
MMP-OŠMT

2016 Program primární prevence

Ne

14 000,00

14 000,00

0

ÚMO 3

2016 Nákup koloběžek a s tím související náklady na
Ne
dovybavení těchto koloběžek (nákup cyklistických přileb,
stojanů a stojánků) pro školní družinu - 20.9.-31.10.2016

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 1

2016 inhalační přístroje PARI BOY SX (3ks.) k inhalaci žáků
pro školní družinu

Ne

20 000,00

20 000,00

0

54 000,00

54 000,00

0

MMP-OŠMT

2017 Podpora primární prevence

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity žáků v zájmových útvarech
(vybavení, potřeby, odborný servis koloběžek)

Ne

0

0

0

0

0

0

157 800,00

157 799,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro ZŠ a MŠ při FN
dotaci ve výši 18 000 Kč na hudební nástroje a vybavení, logopedické zrcadlo, odborný
servis koloběžek, stojany na kola a koloběžky, zámky na koloběžky, sportovní vybavení,
sedací vaky a sedáky pro sezení na zemi, deskové hry, výtvarné potřeby, nádoby na třídění
odpadu.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci ZŠ a MŠ při FN.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci ZŠ a MŠ při FN ve výši 18 000 Kč na
hudební nástroje a vybavení, logopedické zrcadlo, odborný servis koloběžek, stojany na
kola a koloběžky, zámky na koloběžky, sportovní vybavení, sedací vaky a sedáky pro
sezení na zemi, deskové hry, výtvarné potřeby, nádoby na třídění odpadu.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 64
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Studio Fitness KA s.r.o.,
Ledecká 64, Třemošná - Záluží, adresa provozovny: Skrétova 8, Plzeň, IČ 04802471,
(dále jen Studio KA).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Studio KA podalo svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
78 700 Kč na volnočasové aktivity dětí ve věku 4 – 8 let v oblasti cvičení a tancování,
účast v závodech MIA Festivalu v Plzni, pořádání víkendových soustředění a soutěží
s tématikou fitness. Dotaci žádá na nájemné sálu, vybavení, služby lektorky, ubytování
účastníků soustředění, startovné na MIA Festival v Plzni, soutěžní kostýmy, ceny do
soutěží. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 88 700 Kč. V předchozích
letech nebyly Studiu KA poskytnuty z finančních prostředků města žádné dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 4802471 - Studio Fitness KA s.r.o.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015
Sum a 2016

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

0

0

0

ÚMO 3

2017 Podpora jednorázových sportovních akcí - příměstský
sportovní tábor s angličtinou a kreativitou pro děti - rok
2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity v oblasti cvičení a tance pro děti 4-8 Ne
let, účast na MIA Festivalu v Plzni, soustředění, pořádání
soutěží s tematikou fitness (nájemné sálu, vybavení,
služby lektorky, ubytování, startovné, kostýmy a ceny do
soutěží)

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

Při hodnocení žádosti Studia KA členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
Studio KA dotaci na nájemné sálu, vybavení, služby lektorky, ubytování účastníků
soustředění, startovné na MIA Festival v Plzni, soutěžní kostýmy, ceny do soutěží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci Studiu KA.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci Studiu KA na nájemné sálu, vybavení,
služby lektorky, ubytování účastníků soustředění, startovné na MIA Festival v Plzni,
soutěžní kostýmy, ceny do soutěží.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 65
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Sportovní, Vzdělávací
a Kulturní Institut Plzeň, z.s., Krašovská 1729/16, Plzeň, IČ 01185144 (dále jen SVK
Institut Plzeň).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SVK Institut Plzeň podal žádost dne 11. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč na náklady spojené s realizací vzdělávacího projektu „Sportem proti
závislostem“ a volnočasovými aktivitami mládeže v oddílech florbalu, futsalu, sportovní
střelbě, karate. Dotaci žádá na technické a organizační zajištění projektu „Sportem proti
závislostem“, pronájem prostor, startovné, sportovní vybavení, cestovné, školení
rozhodčích, trenérů a vedoucích družstev, výkon činnosti rozhodčích a pořadatelů, dále na
propagaci a náborové letáky. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
552 000 Kč. V předchozích letech byly SVK Institutu Plzeň (do roku 2014 pod názvem
SK DBA Plzeň, o.s.) poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 1185144 - Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

ÚMO 1

2015 činnost - pronájem prostor, vybavení, startovné, školení, Ne
rozhodčí, propagace apod.

MMP-SPORT

2015 Nájemné, startovné, sportovní vybavení, školení,
rozhodčí, propagace

MMP-OŠMT

2015 Projekt Sportem proti závislostem - soubor přednášek
(propagace, odměna přednášejícím, pronájem prostor,
tisk, ostatní)

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

5 000,00

5 000,00

0

Ne

32 000,00

32 000,00

0

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2015 projekt "Sportem proti závislostem" - výroba tisk.
Ne
materiálu a tisk, výroba DVD, nájemné, propagace, mzdy

0

0

0

ÚMO 1

2015 Realizace projektu "Sportem proti závislosti"

30 000,00

30 000,00

0

67 000,00

67 000,00

0

Ne

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 Nájemné, startovné, sportovní vybavení, školení,
rozhodčí, pořadatelé, propagace

Ne

29 000,00

29 000,00

0

ÚMO 1

2016 činnost Institutu na sportovním poli a realizace projektu
"Sportem proti závislostem"

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání 2 turnusů příměstského tábora (odměna
Ne
vedoucí, doprava, pronájem prostor, stravování, vstupné,
propagace, lékárnička, vybavení pro hry a soutěže

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 1

2016 činnost institutu na sportovním poli, realizace
příměstských táborů a projektu "Sportem proti
závislostem"-vybavení, startovné, nájemné, propagace,
školení, osobní náklady (rozhodčí a pořadatelé)

Ne

0

0

0

39 000,00

39 000,00

0

MMP-SPORT

2017 Nájemné, startovné, sportovní vybavení, školení,
rozhodčí, pořadatelé, propagace

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 projekt "Sportem proti závislostem" - tisk brožurek a
dotazníků, propagace, ostatní osobní náklady

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity mládeže v oddílech florbalu, futsalu, Ne
sportovní střelbě, karate, realizace vzdělávacího projektu
"Sportem proti závislostem", pořádání kulturních akcí
(technické a organizační zajištění projektu, pronájem
prostor, startovné, sportovní

0

0

0

0

0

0

106 000,00

106 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

Při hodnocení žádosti SVK Institutu Plzeň členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP
podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro SVK Institut Plzeň dotaci na technické a organizační zajištění projektu
„Sportem proti závislostem“, pronájem prostor, startovné, sportovní vybavení, cestovné,
školení rozhodčích, trenérů a vedoucích družstev, výkon činnosti rozhodčích a pořadatelů,
propagaci a náborové letáky.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci SVK Institutu Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci SVK Institutu Plzeň na technické
a organizační zajištění projektu „Sportem proti závislostem“, pronájem prostor, startovné,
sportovní vybavení, cestovné, školení rozhodčích, trenérů a vedoucích družstev, výkon
činnosti rozhodčích a pořadatelů, propagaci a náborové letáky.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně vš ech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 67
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. Na uvedený program podala žádost Farma Jitřenka, z.s., U Včelníku 68/19, Plzeň,
IČ 26674441.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Farma Jitřenka podala svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
82 500 Kč na celoroční krmení deseti koní balíkovaným senem. Farma Jitřenka realizuje
již desátým rokem programy v oblasti hipoterapie a volnočasových aktivit pro děti
a mládež v Plzni – Koterově. Děti mají více příležitostí trávit volný čas kontaktem se
zvířaty, v přírodě a rehabilitovat netradiční formou. V rámci volnočasových aktivit jsou
organizovány jezdecké kluby, exkurze pro rodiny, příměstské tábory. Finanční náklady
projektu jsou očekávány ve výši 950 000 Kč. V předchozích letech byly Farmě Jitřenka
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26674441 - Farma Jitřenka
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 Ochranné pomůcky, gelové podložky pod sedlo,
kavaletový křížek, drezurní písmena, kavalety,
vozatajský kužel

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 1

2015 bezpečnostní a výcvikové pomůcky pro jezdce bezpečnsotní vesty, plastové překážky apod.

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2015 Balíkované seno pro krmení koní - realizace programů v Ne
oblasti hipoterapie a volnočasových aktivit dětí a
mládeže

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 2

2015 jezdecké přilby pro děti, deky na koňský hřbet

20 000,00

20 000,00

0

65 000,00

65 000,00

0

17 000,00

17 000,00

0

Ne

Sum a 2015
ÚMO 2

2016 mobilní venkovní přístřešek pro klisny

Ne

17 000,00

17 000,00

0

MMP-SPORT

2017 Nákup sportovního materiálu a vybavení

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity pro děti a mládež v oblasti
Ne
hipoterapie, činnost jezdeckých klubů, pořádání exkurzí
pro rodiny, pořádání příměstských táborů (krmení pro 10
koní balíkovým senem)

0

0

0

0

0

0

82 000,00

82 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Farmu Jitřenka
dotaci ve výši 24 000 Kč na celoroční krmení deseti koní balíkovaným senem.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Farmě Jitřenka.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Farmě Jitřenka ve výši 24 000 Kč na
celoroční krmení deseti koní balíkovaným senem.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
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6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 68
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Spolek rodičů a přátel školy
při 10. ZŠ Plzeň, náměstí Míru 2442/6, Plzeň, IČ 71217771 (dále jen SRPŠ 10. ZŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SRPŠ 10. ZŠ podal žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
107 500 Kč na náklady spojené s volnočasovými aktivitami žáků v zájmovém útvaru
Zábavná logika a robotika. Kroužek je zaměřen na rozvoj logického myšlení, podporu
kreativity, základů programování a robotiky. Ve spolupráci s 10. ZŠ je SRPŠ 10. ZŠ
plánováno zapojení do celoevropského týdne programování CodeWeek, celosvětové akce
Hodina kódu – Hour of Code. SRPŠ 10. ZŠ žádá dotaci na pořízení interaktivních
robotických hraček Ozobot, dronů, stavebnic LEGO, iPad mini/tabletů. Finanční náklady
projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 119 000 Kč. V předchozích letech nebyly
SRPŠ 10. ZŠ poskytnuty z finančních prostředků města žádné dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 71217771 - Spolek rodičů a přátel školy při 10. ZŠ Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity žáků v zájmovém útvaru Zábavná
logika a robotika, zapojení do celoevropského týdne
programování CodeWeek a celosvětové akce Hour of
Code (robotické hračky, drony, Lego stavebnice, iPad
mini/tablety)

Ne

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro SRPŠ 10. ZŠ dotaci
ve výši 24 000 Kč na pořízení interaktivních robotických hraček Ozobot, dronů, stavebnic
LEGO, iPad mini/tabletů pro kroužek Zábavná logika a robotika.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci SRPŠ 10. ZŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci SRPŠ 10. ZŠ ve výši 24 000 Kč na pořízení
interaktivních robotických hraček Ozobot, dronů, stavebnic LEGO, iPad mini/tabletů pro
kroužek Zábavná logika a robotika.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 69
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Klub biatlonu Plzeň - Litice,
p.s., Myslivecká 349/14, Plzeň, IČ 64355306 (dále jen Klub biatlonu).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Klub biatlonu podal žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
na náklady spojené s pořádáním letního biatlonového příměstského tábora s doplňkovým
programem a soutěžemi sportovními, vědomostními a poznávacími. V rámci programu
tábora navštíví děti TEP Factor u Příbrami. Poslední den tábora bude organizován
biatlonový závod s vyhodnocením celého týdne a oceněním nejlepších účastníků. Dotaci
žádá Klub biatlonu především na kancelářské potřeby, lavice, stoly, ceny do soutěží,
cestovné, vstupné do kulturních a sportovních zařízení a při doplňkových aktivitách.
Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 110 000 Kč. V předchozích
letech byly Klubu biatlonu poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 64355306 - Klub biatlonu Plzeň - Litice
Zdroj
ÚMO 6

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

2015 Dotace na úhradu části příspěvků - startovné a cestovné Ne
na závody, sportovní vybavení, uspořádání závodu

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

25 000,00

25 000,00

0

25 000,00

25 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Nákup sportovních potřeb, odměny trenérům,

Ne

17 000,00

17 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání letního biatlonového příměstského tábora
(materiální vybavení, ceny do soutěží, cestovné při
výletech, vstupné do kulturních a sportovních zařízení)

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 6

2016 Dotace na sportovní činnost v roce 2016

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Dotace OPP 2016

Ne

55 000,00

55 000,00

0

107 000,00

107 000,00

0

ÚMO 3

2017 Uspořádání biatlonového příměstského soustředění srpen 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Biatlon v Plzni - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 nákup sportovních potřeb, odměny trenérům, pitný režim, Ne
technické a organizační zajištění dvou sportovních
závodů (květen, srpen)

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Výstavba klubovny s tělocvičnou, sociálním zázemím a
sklady

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání Letního příměstského biatlonového tábora s
doplňkovými aktivitami (potřeby, vybavení, ceny do
soutěží, cestovné, vstupné do kulturních a sportovních
zařízení)

Ne

0

0

0

0

0

0

132 000,00

132 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Klub biatlonu dotaci
ve výši 16 000 Kč na kancelářské potřeby, lavice, stoly, ceny do soutěží, cestovné,
vstupné do kulturních a sportovních zařízení a při doplňkových aktivitách.
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3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Klubu biatlonu.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Klubu biatlonu ve výši 16 000 Kč na
kancelářské potřeby, lavice, stoly, ceny do soutěží, cestovné, vstupné do kulturních
a sportovních zařízení a při doplňkových aktivitách.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 70
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala svou žádost Rada rodičů a přátel
dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň, z.s., Gerská 32, Plzeň, IČ 68818190 (dále jen
DPS Jiřičky).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
DPS Jiřičky podal svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
40 000 Kč na celoroční činnost pěveckého sboru, zejména na dopravu, stravu a ubytování
při účasti na festivalech a soustředěních, pronájem prostor ke zkoušení při soustředěních,
nákup drobného materiálu, ceny do soutěží, květiny na koncerty, dále na náklady za
zvukaře, vstupné do kulturních a sportovních zařízení. Finanční náklady požadovaných
položek jsou v letošním roce očekávány ve výši 131 543 Kč. V předchozích letech byly
DPS Jiřičky poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 68818190 - Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace Č/23 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

40 000,00

40 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Víkendová soustředění, letní soustředění, účast na
Ne
festivalech, koncertování (ubytování, pronájem prostor ke
zkoušení, doprava, drobný materiál, zvukař, poštovné)

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 1

2015 činnost dětského pěveckého sboru - strava, doprava,
noclehy na soustředěních a soutěžích

Ne

10 000,00

10 000,00

0

60 000,00

60 000,00

0

MMP-OK

2016 Dotace Č/22 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

36 000,00

36 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pravidelná činnost sboru, koncertování, účast na
Ne
festivalu Jirkovská srdíčka, soustředění (pronájem
prostor při soustředění, doprava, vstupy při doplňkových
aktivitách, drobný materiál, ceny, ozvučení)

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 1

2016 úhrada nákladů na zájezd dětí z pěveckého sboru Jiřičky Ne
na festival Jirkovská srdíčka

12 000,00

10 980,00

0

Sum a 2015

58 000,00

56 980,00

0

MMP-OK

Sum a 2016
2017 Dotace Č/21 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

40 000,00

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pravidelná činnost sboru, koncertování, účast na
festivalech, soustředění - tábor s doplňkovým
programem)

Ne

0

0

0

40 000,00

0

0

158 000,00 116 980,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro DPS Jiřičky dotaci
ve výši 9 000 Kč na dopravu, stravu a ubytování při účasti na festivalech a soustředěních,
pronájem prostor ke zkoušení při soustředěních, nákup drobného materiálu, ceny
do soutěží, květiny na koncerty, dále na náklady za zvukaře, vstupné do kulturních
a sportovních zařízení.
V letošním roce již DPS Jiřičky obdržel od města dotaci ve výši 40 000 Kč na svoji
činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci DPS Jiřičky.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci DPS Jiřičky ve výši 9 000 Kč na dopravu,
stravu a ubytování při účasti na festivalech a soustředěních, pronájem prostor ke zkoušení
při soustředěních, nákup drobného materiálu, ceny do soutěží, květiny na koncerty, dále
na náklady za zvukaře, vstupné do kulturních a sportovních zařízení.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 74
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost pobočný spolek SHM Klub
Plzeň, z.s., Křimická 670/73, Plzeň, IČ 66360943 (dále jen SHM Klub Plzeň).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SHM Klub Plzeň podal žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
160 000 Kč na zajištění činnosti volnočasového centra dětí a mládeže formou zájmových
kroužků, jednorázových akcí, výjezdních a pobytových akcí, otevřeného klubu
Plachetnice, táborové činnosti, poradenství v oblasti výchovy, přípravy začínajících
animátorů, vztahů a křesťanství. V SHM Klubu Plzeň se sdružuje cca 170 členů ve věku
6 – 26 let. Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 970 000 Kč.
V předchozích letech byly SHM Klubu Plzeň poskytnuty z finančních prostředků města
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 66360943 - SHM Klub Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-OŠMT

2015 Náklady celoroční činnosti

Ne

130 000,00

130 000,00

0

MMP-BEZP

2015 Otevřený klub a na něj navazující aktivity sociální
prevence

Ne

142 000,00

142 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Táborová činnost - ubytování, jízdné, náhrada za použití Ne
motorového vozidla, materiál, vybavení, vstupy při
výletech a sportovní činnosti)

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 3

2015 Projekt prevence kriminality "JÁ a TY to jsme MY" - 2015 Ne

54 000,00

54 000,00

0

331 000,00

331 000,00

0

35 000,00

35 000,00

0

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 Energie, nájemné tv zařízení, nákup medailí, sportovní a Ne
spotřební materiál, věcné ceny, revize TV zařízení,
kancelářské potřeby, telefony, internet, poštovné,
nájemné, svoz TKO

MMP-BEZP

2016 Otevřený klub a na něj navazující aktivity sociální
prevence

Ne

142 000,00

142 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Činnost volnočasového centra dětí a mládeže, táborová Ne
činnost, výjezdní a pobytové akce (materiál, vybavení,
provozní energie, vodné, stočné, opravy a údržba
budovy i sportovního vybavení, cestovné,
telekomunikační poplatky, poštovné, nájemné prostor,
ubytování

130 000,00

130 000,00

0

ÚMO 3

2016 Projekt "JÁ a TY to jsme MY" - rok 2016

Ne

35 000,00

35 000,00

0

ÚMO 3

2016 Projekt "Rozumím sobě, rozumím druhým" - rok 2016

Ne

40 000,00

40 000,00

0

382 000,00

382 000,00

0

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Projekt "Pojď dál a Zkus to také 2017"

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Celoroční činnost volnočasového centra (spotřební
Ne
materiál, vybavení, pohonné hmoty, otop, opravy a
údržba objektu, internet, telekomunikační poplatky,
poštovné, nájemné prostor, ubytování, vstupné
doplňkových aktivit, ekonomické služby, fotopráce, svoz
odpadu, mzdové náklady, propagace

0

0

0

0

0

0

713 000,00

713 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro SHM Klub Plzeň
dotaci ve výši 130 000 Kč na náklady spojené s celoroční činností volnočasového centra
pro děti a mládež.
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3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci SHM Klubu Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci SHM Klubu Plzeň ve výši 130 000 Kč na
náklady spojené s celoroční činností volnočasového centra pro děti a mládež.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 75
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek Akademie nadání, z.s.,
Jiráskovo náměstí 274/31, Plzeň, IČ 22823417 (dále jen Akademie nadání).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Akademie nadání podala svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
170 000 Kč na náklady spojené s pořádáním táborů příměstských a jednoho běhu
pobytového. Dotaci žádá Akademie nadání na materiální vybavení, dopravu, ubytování,
vstupné doplňkových aktivit při táborech, výletech a exkurzích, pronájem prostor včetně
provozních energií, přednášku zdravovědy, vystoupení žonglérů a vystoupení
interaktivního bubnování. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 325 000 Kč.
V předchozích letech byly Akademii nadání poskytnuty z finančních prostředků města
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 22823417 - Akademie nadání, z. s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OŠMT

2015 Volnočasové aktivity v kroužcích a klubech pro tzv.
dvakrát výjimečné děti (nájemné prostor včetně energií,
pomůcky, materiál, vybavení, odborné publikace a
encyklopedie, školení lektorů, asistentů, odborných
pracovníků)

Ne

8 000,00

8 000,00

0

ÚMO 2

2015 Nácvik sociálních dovedností

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 2

2015 materiál a vybavení pro kroužky

Ne

21 000,00

21 000,00

0

39 000,00

39 000,00

0

MMP-OŠMT

Sum a 2015
2016 Pořádání odborných kurzů a školení v oblasti inkluze,
Ne
školení zaměřená na facilitaci, komunikaci, tvorbu IVP,
práci s dětmi s ADHD, PAS, SPU aj. (lektorné, pronájem
prostor včetně provozních energií, technické vybavení,
kurzovné, cestovné)

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 2

2016 kroužky, lektoři, příměstský tábor, kurz zdravovědy

Ne

13 000,00

13 000,00

0

ÚMO 2

2016 terapeutické karty pro nácvik soc. dovedností, školení
lektorů v oblasti jejich používání

Ne

20 000,00

20 000,00

0

43 000,00

43 000,00

0

0

0

0

0

0

0

82 000,00

82 000,00

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity dětí v kroužcích, pořádání
Ne
příměstských i pobytových táborů, exkurzí (doprava,
vstupné, ubytování, ceny do soutěží, pronájem prostor
včetně energií, přednáška zdravovědy, vystoupení
žonglérů, vystoupení interaktivního bubnování, materiální
vybavení

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Akademii nadání
dotaci ve výši 25 000 Kč na náklady spojené s pořádáním táborů (materiální vybavení,
doprava, ubytování, vstupné doplňkových aktivit při táborech, výletech a exkurzích,
pronájem prostor včetně provozních energií, přednáška zdravovědy, vystoupení žonglérů
a vystoupení interaktivního bubnování).
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Akademii nadání.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Akademii nadání ve výši 25 000 Kč na
náklady spojené s pořádáním táborů (materiální vybavení, doprava, ubytování, vstupné
doplňkových aktivit při táborech, výletech a exkurzích, pronájem prostor včetně
provozních energií, přednáška zdravovědy, vystoupení žonglérů a vystoupení
interaktivního bubnování).
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 76
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Středisko volného času
RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plzeň, IČ 69977836 (dále jen Středisko Radovánek).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Středisko Radovánek podalo svou žádost dne 29. 1. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve
výši 200 000 Kč na náklady při realizaci projektu „Rubikon“. Jedná se o preventivní
projekt o zodpovědném rozhodování a rizicích sázení mladistvých. Program je určen pro
žáky 7. až 9. ročníků základních škol formou výukových a soutěžně vzdělávacích
programů, součástí projektu je i divadelní představení „Patrik“. Dotace bude použita na
náklady za moderátora, pronájem prostor, dále na kancelářský materiál, DPP porotců
a 20 ks triček pro hostesky. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
313 520 Kč. Středisko Radovánek je od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací Střediska
volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19, IČ 66362300. V předchozích letech byly
Středisku Radovánek poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 69977836 - Středisko volného času RADOVÁNEK
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
Částka
Částka
Částka
porušená schválená vyplacená vrácená

MMP-OŠMT

2015 Projekt Plzeň město techniků - projektové dny na ZŠ,
zájmové technické kroužky, příměstské tábory (materiál
a vybavení, doprava, DPP lektorů, vedení účetnictví,
nájemné prostor včetně energií, strava)

Ne

20 000,00 20 000,00

0

ÚMO 3

2015 Radost s tancem

Ne

30 000,00 30 000,00

0

MMP-OSS

2015 Komunitní klub Koventinka

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2015 Turistická stezka pro MŠ, Sportovní Olympiáda pro MŠ o Ne
pohár starosty MO Plzeň 1, dopravní hrátky, turnaje ve
stolním tenise - zajištění akci

0

0

0

ÚMO 1

2015 volnočasové aktivity - sportovní a tréninkové pomůcky,
nářadí a náčiní

Ne

15 000,00 15 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Pořádání kytarové soutěže Zlatá struna a hudební
Ne
soutěže Dětská porta - technické a organizační zajištění

10 000,00 10 000,00

0

ÚMO 2

2015 vybavení otevřeného klubu

Ne

18 000,00 18 000,00

0

MMP-OK

2015 M/22 - DĚTSKÁ PORTA - oblastní kolo 15. ročník

Ne

17 000,00 17 000,00

0

MMP-OK

2015 M/48 - Eldorádo v Radovánku aneb Den dětí v mexickém Ano
stylu

10 000,00 10 000,00

0

Sum a 2015

120 000,00

120
000,00
15 000,00 15 000,00

0

MMP-OK

2016 P/II/27 - Kytarová soutěž "Zlatá struna" 19. ročník krajské kolo

MMP-OŠMT

2016 Materiálová podpora zájmových útvarů, technických dílen Ne
příměstských táborů, pořádání akce Kitařská desítka.

70 000,00 70 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Volnočasové aktivity mládeže v Klubu deskových her a Ne
Klubu Prometheus (mzdové náklady, materiál, vybavení,
DPP, DPŠ a cestovné pro členy poroty, deskové hry)

20 000,00 20 000,00

0

ÚMO 1

2016 oblastní kolo Dětské porty 16. ročník - ceny, nájemné,
ozvučení a technická podpora

Ne

20 000,00 20 000,00

0

ÚMO 3

2016 Kluby Prometheus - školní rok 2016/2017

Ne

15 000,00 15 000,00

0

ÚMO 3

2016 Realizace akce "Festival volného času" - 27. - 28.5.2016 Ne

Ne

0

0

0

0
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ÚMO 3

2016 Projekt "Dance and Jump" - 20.3.2016 - 31.12.2016

ÚMO 3

2016 Realizace aktivit v rámci Mezigenerační centra - rok 2016 Ne

MMP-OK

2016 M/18 - Čarorejdění

ÚMO 1

2016 projekt "Podpora aktivit mezigeneračního centra na
Ne
pracovištích Ledecká a Komenského" - učební pomůcky
a materiál

MMP-Odbor prezentace a
marketingu
MMP-OK

2016 Festival volného času

Ne

2016 M/39 - Čarorejdění

Ne

MMP-OK

2016 M/53 - Festival volného času

Ne

2016 účast na MS ve streetdance

Ne

MMP-SPORT

Ne

Ne

Sum a 2016

0

0

0

25 000,00 25 000,00

0

0

0

20 000,00 20 000,00

0

0

0

0

0

10 000,00 10 000,00

0

0

0

0

50 000,00 50 000,00

0

245 000,00

MMP-OK

2017 P/II/23 - Kytarová soutěž "Zlatá struna" 20. ročník krajské kolo

Ne

0

245
000,00
0

0

ÚMO 3

2017 DANCE AND JUMP - 13. 3. - 31. 12. 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Kluby PROMETHEUS 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Krajské finále NERF Liga - září - říjen 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Realizace aktivit v rámci Mezigeneračního centra - rok
2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Materiálová podpora volnočasových aktivit-kroužků.

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Realizace soutěžně vzdělávacího projektu "Rubikon"
(moderátor, porotci, pronájem prostor, spotřební
kancelářský materiál, trička pro hostesky).

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 na činnost - židle, drobný nábytek, nástěnky, sedací
vaky, materiál pro výtvarné kroužky, hudební nástrojbubny a obaly, zahradní lavice a zahradní traktůrek

Ne

0

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

365 000,00

365
000,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Středisko
Radovánek dotaci ve výši 10 000 Kč na náklady při realizaci projektu „Rubikon“
(moderátor, pronájem prostor, kancelářský materiál, DPP porotců a 20 ks triček pro
hostesky).
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Středisku Radovánek.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Středisku Radovánek ve výši 10 000 Kč na
náklady při realizaci projektu „Rubikon“ (moderátor, pronájem prostor, kancelářský
materiál, DPP porotců a 20 ks triček pro hostesky).
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 77
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Sportovní klub 15. základní
školy v Plzni, z.s., Terezie Brzkové 33-35, Plzeň, IČ 70809089 (dále jen SK 15. ZŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SK 15. ZŠ podal svou žádost dne 25. 1. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
20 000 Kč na pořádání poznávacího, vzdělávacího a rehabilitačního programu při
soustředěních dívčího volejbalového oddílu. Ve SK 15. ZŠ aktivně sportuje 68 žaček ve
věku od 7 do 15 let. Dotaci SK 15. ZŠ plánuje konkrétně použít na ubytování, stravu,
vstupné do sportovních a kulturních zařízení, ceny do soutěží, rehabilitace a zdravotní
potřeby. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 150 000 Kč. V předchozích
letech byly SK 15. ZŠ poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 70809089 - Sportovní klub 15. základní školy v Plzni
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

2015 Cestovné, nájemné tělovýchovných zařízení

Ne

MMP-SPORT

2016 Cestovné, nájemné tělovýchovných zařízení

Ne

MMP-OŠMT

2016 Pořádání poznávacího, vzdělávacího a rehabilitačního
programu při soustředění dívčího volejbalového oddílu
(vstupné do bazénů, muzeí, hradů, zámků a rozhleden,
pronájem lodí, ceny do soutěží, doprava, zdravotnický
materiál, náklady na zdravotníka a externí pracovníky

Ne

ÚMO 3

2017 Činnost spolku materiální vybavení spolku - rok 2017

Ne

MMP-SPORT

2017 cestovné, nájemné tělovýchovných zařízení

MMP-OŠMT

2017 Pořádání 3 soustředění pro dívčí volejbalový oddíl s
doplňkovým kulturním, poznávacím a rehabilitačním
programem (ubytování, strava, vstupy, rehabilitace a
zdravotní potřeby)

MMP-SPORT

45 000,00

0

45 000,00

45 000,00

0

45 000,00

45 000,00

0

7 000,00

7 000,00

0

52 000,00

52 000,00

0

0

0

0

Ne

0

0

0

Ne

0

0

0

0

0

0

97 000,00

97 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2015 - 2017

Částka
Částka
vyplacená vrácená

45 000,00

Sum a 2015

Sum a 2017

Částka
schválená

Při hodnocení žádosti SK 15. ZŠ členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
SK 15. ZŠ dotaci na ubytování, stravu, vstupné do sportovních a kulturních zařízení, ceny
do soutěží, rehabilitace a zdravotní potřeby při pořádání soustředění dívčího
volejbalového oddílu.
V letošním roce již Komise pro sport a mládež navrhla pro SK 15. ZŠ dotaci ve výši
45 000 Kč na celoroční činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci SK 15. ZŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci SK 15. ZŠ na ubytování, stravu, vstupné
do sportovních a kulturních zařízení, ceny do soutěží, rehabilitace a zdravotní potřeby při
pořádání soustředění dívčího volejbalového oddílu.
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5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 81
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Sportovní klub
FITDANCESPORT, z.s., Skupova 455/39, Plzeň, IČ 04286278 (dále jen SK
FITDANCESPORT).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SK FITDANCESPORT podal svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve
výši 60 000 Kč pro pravidelné pohybové aktivity pro děti předškolního věku v taneční
přípravce, pro žáky základních škol a starší mládež pro pohybové aktivity různých stylů:
street dance, contemporary dance, balet, step, latinskoamerické tance, pole dance
a sportovní gymnastiku. SK FITDANCESPORT žádá dotaci na nájemné prostor včetně
služeb, sportovní pomůcky a odměny lektorů. Finanční náklady projektu jsou očekávány
ve výši 555 000 Kč. V předchozích letech byly SK FITDANCESPORT poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 4286278 - Sportovní klub FITDANCESPORT, z. s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015
MMP-OK

2016 P/I/25 - Příprava na taneční přehlídku FITDANCESPORT Ne

MMP-SPORT

2016 pronájem TVZ, nákup sportovních potřeb a pomůcek,
odměny trenérů, vzdělávací kurzy pro trenéry

Ne

ÚMO 3

2016 Činnost sportovního klubu FITDANCESPORT z.s.

Ne

MMP-SPORT

2016 účast na MS v Poole sportu

Ne

Sum a 2016

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

0

0

0

0

0

0

10 000,00

10 000,00

0

0

0

0

42 000,00

38 910,00

0

52 000,00

48 910,00

0

ÚMO 3

2017 Celoroční činnost - nájem tanečních sálů, nákup
sportovních pomůcek - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Nájem a služby spojené s nájmem, kanc. pomůcky,
odměny trenérům, vzdělávací kurzy pro trenéry, zdrav.
pomůcky, nákup sportovních potřeb a pomůcek

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pravidelné pohybové aktivity dětí ve sportovních tancích, Ne
baletu, stepu, pole dance, sportovní gymnastice,
pořádání 2 běhů příměstského tábora zaměřeného na
tanec a pohyb (nájemné prostor včetně služeb, sportovní
pomůcky, odměny lektorů)

0

0

0

MMP-OK

2017 Dotace Č/26 - náklady na činnost v roce 2017

0

0

0

0

0

0

52 000,00

48 910,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Ne

Při hodnocení žádosti SK FITDANCESPORT členy Komise pro výchovu a vzdělávání
RMP podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro SK FITDANCESPORT dotaci na nájemné prostor včetně služeb, sportovní
pomůcky a odměny lektorů při pohybových aktivitách s dětmi a mládeží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci SK FITDANCESPORT.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci SK FITDANCESPORT na nájemné
prostor včetně služeb, sportovní pomůcky a odměny lektorů při pohybových aktivitách
s dětmi a mládeží.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech nás ledných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 83
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Dana Křiváčková,
Na Kamenici 814, Tlučná, IČ 69947015, s pobočkou v Plzni, Macháčkova 17.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Dana Křiváčková podala žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
68 000 Kč na realizaci společného výtvarného projektu s Knihovnou města Plzně, Státní
vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Fakultní nemocnicí Plzeň a TJ Sokol Letná “Lepit,
tvořit, malovat s pohádkou si budem hrát“. Projekt je určen pro děti všech věkových
skupin. Základem je společná četba knihy „O Hajánkovi a Ospalce – pohádky pro
nespavce“, na jejíž téma děti z jednotlivých tříd společně namalují velký obrázek.
Všechna díla budou vystavena v knihovnách příslušných městských obvodů
s doprovodným programem a následně budou obrázky instalovány do prostor dětských
oddělení FN Plzeň. Dále Dana Křiváčková plánuje zorganizovat akci „Pohádkové vítání
jara a podzimu“. Tato akce bude mít charakter společného odpoledne dětí s rodiči,
připraveny budou sportovní, výtvarné a dovednostní soutěže s pohádkovými bytostmi.
Dotaci žádá Dana Křiváčková především na výtvarné a kancelářské potřeby, vybavení pro
instalaci výstavy, dekorace, propagaci, kulisy a vybavení stanovišť. Finanční náklady
projektu jsou očekávány ve výši 98 000 Kč. V předchozích letech byly Daně Křiváčkové
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 69947015 - Dana Křiváčková
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

2015 M/23 - Výtvarná soutěž pro děti v mateřských školách s
Knihovnou města Plzně

Ne

MMP-OK

2016 P/II/6 - Děti DĚTEM

Ne

MMP-OK

2016 P/II/7 - Vydání knihy o Hajánkovi a Ospalce, II. díl

MMP-OŠMT

MMP-OK

Částka
vrácená

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ne

0

0

0

2016 Výtvarný projekt pro děti předškolního věku (výtvarné a Ne
kancelářské potřeby, rámy na obrázky, letáčky, plakáty,
doprava) projekt Vítání jara a podzimu (výtvarné a
kancelářské potřeby, kulisy, stanoviště, letáčky, plakáty,
doprava)

5 000,00

5 000,00

0

5 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

0

0

5 000,00

5 000,00

0

Sum a 2015

Sum a 2016
MMP-OŠMT

Částka
Částka
schválená vyplacená

2017 Realizace projektu "Lepit, tvořit, malovat s pohádkou si
budem hrát" (výtvarné potřeby, kancelářské potřeby,
vitríny, propagace, kulisy, stanoviště, dekorace a
materiální vybavení)

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Ne

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Danu Křiváčkovou
dotaci ve výši 10 000 Kč na výtvarné a kancelářské potřeby, vybavení pro instalaci
výstavy, dekorace, propagaci, kulisy a vybavení stanovišť při realizaci projektu “Lepit,
tvořit, malovat s pohádkou si budem hrát“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Daně Křiváčkové.
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4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Daně Křiváčkové ve výši 10 000 Kč na
výtvarné a kancelářské potřeby, vybavení pro instalaci výstavy, dekorace, propagaci,
kulisy a vybavení stanovišť při realizaci projektu “Lepit, tvořit, malovat s pohádkou si
budem hrát“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 84
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Plzeňská krajská rada dětí
a mládeže z.s., Skupova 2981/4a, Plzeň, IČ 26632110 (dále jen PKRDM).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
PKRDM podala svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 60 000
Kč na realizaci projektů centra volného času Skupovka pro děti, mládež i celé rodiny.
V objektu jsou organizovány volnočasové aktivity pro děti a mládež formou zájmových
kroužků a klubů, dále příměstských táborů a jednorázových akcí pro vlastní členy
i veřejnost. PKRDM žádá o dotaci na materiální vybavení, ceny do soutěží a propagaci
jednorázových akcí a zájmových kroužků, dále na pořízení zrcadlové stěny do
sportovního sálu a okenních žaluzií do hudebny a sportovního sálu. Finanční náklady
v roce 2017 jsou očekávány ve výši 159 000 Kč. V předchozích letech byly PKRDM
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26632110 - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace P/III/9 - Bambiriáda 2015

Ne

0

0

0

MMP-OK

2015 Dotace P/III/10 - Kytarová soutěž "Zlatá struna" 18.
ročník - krajské kolo

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 2

2015 Plzeňský festival volného času

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 3

2015 Projekt - Multifunkční tělocvična ve Skupovce

Ne

50 000,00

50 000,00

0

85 000,00

85 000,00

0

MMP-OŠMT

Sum a 2015
2016 Činnost zájmových kroužků, pořádání příměstských
Ne
táborů, jednorázových akcí, w orkshopů, přednášek
(materiální vybavení, el. energie, vodné, stočné, teplo,
opravy krytů topných těles, malování prostor, obklad stěn
kobercem)

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 3

2016 Materiální dovybavení CVČ Skupovka - 1.4. - 30.9.2016 Ne

13 000,00

13 000,00

0

0

0

0

MMP-Odbor
2016 Ples neziskových organizací
prezentace a
marketingu
Sum a 2016

Ne

18 000,00

18 000,00

0

ÚMO 3

2017 Centrum volného času Skupovka 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Realizace projektů Centra volného času Skupovka,
Ne
pravidelné aktivity zájmových kroužků, w orkshopy,
přednášky, příměstské tábory (materiální vybavení, ceny
do soutěží, propagace, pořízení zrcadlové stěny do
sportovního sálu, okenní žaluzie do hudebny a
sportovního sálu

0

0

0

0

0

0

103 000,00 103 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro PKRDM dotaci ve
výši 16 000 Kč na materiální vybavení, ceny do soutěží a propagaci jednorázových akcí
a zájmových kroužků, dále na pořízení zrcadlové stěny do sportovního sálu a okenních
žaluzií do hudebny a sportovního sálu.
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3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci PKRDM.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci PKRDM ve výši 16 000 Kč na materiální
vybavení, ceny do soutěží a propagaci jednorázových akcí a zájmových kroužků, dále na
pořízení zrcadlové stěny do sportovního sálu a okenních žaluzií do hudebny a sportovního
sálu.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 86
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost SDRUŽENÍ
SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s., K Prokopávce 1473/45, Plzeň, IČ 66361486
(dále jen SSK Bolevec).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SSK Bolevec podalo svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
119 129 Kč na náklady spojené s činností fotbalového oddílu, ve kterém sportuje
74 mladších a starších žáků. Dotaci žádá na nájemné sportovišť se zázemím a materiální
vybavení. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 129 129 Kč. V předchozích
letech byly SSK Bolevec poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 66361486 - Sdružení sportovních klubů Bolevec
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

0

0

0

ÚMO 1

2016 nájemné sportoviště

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 1

2016 nájem sportovišť

Ne

31 300,00

31 300,00

0

41 300,00

41 300,00

0

Sum a 2016
MMP-SPORT

2017 Startovné, nákup sportovního vybavení, nájemné šaten a Ne
zázemí, nájemné sportoviště

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v oddílech fotbalu
(nájemné sportovišť se zázemím, materiální vybavení)

0

0

0

0

0

0

41 300,00

41 300,00

0

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti SSK Bolevec členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
SSK Bolevec dotaci na nájemné sportovišť se zázemím a materiální vybavení fotbalového
oddílu.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci SSK Bolevec.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci SSK Bolevec na nájemné sportovišť se
zázemím a materiální vybavení fotbalového oddílu.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 87
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost 22. mateřská škola Plzeň,
Z. Wintra 19, příspěvková organizace, IČ 70940924 (dále jen 22. MŠ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
22. MŠ podala žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 11 000 Kč
na nákup výtvarného a rukodělného materiálu, vybavení a pomůcek potřebných pro
zajištění pořádané rukodělné akce pro děti i rodiče „Spinkej, spinkej broučku malý“
a sportovní akce „Atleťáček“. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
12 500 Kč. Z dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
získala 22. MŠ v předchozích letech následující finanční prostředky:
rok 2015 – 10 000 Kč
rok 2016 – 10 000 Kč.
Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit rozpočtové opatření
s určením pro 22. MŠ ve výši 11 000 Kč na nákup výtvarného a rukodělného materiálu,
vybavení a pomůcek potřebných pro zajištění pořádané rukodělné akce pro děti i rodiče
„Spinkej, spinkej broučku malý“ a sportovní akce „Atleťáček“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční příspěvek 22. MŠ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční příspěvek 22. MŠ ve výši 11 000 Kč na nákup
výtvarného a rukodělného materiálu, vybavení a pomůcek potřebných pro zajištění
pořádané rukodělné akce pro děti i rodiče „Spinkej, spinkej broučku malý“ a sportovní
akce „Atleťáček“.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout příspěvek podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 88
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Soukromá základní škola
ELEMENTÁRIA, s.r.o., Jesenická 1262/11, Plzeň, IČ 25214047 (dále jen SZŠ
Elementária).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
SZŠ Elementária podala svou žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč na spotřební materiál, pomůcky a vybavení pro volnočasové aktivity žáků
školy v zájmových kroužcích (Výtvarné vyjadřování, Keramika, Deskové hry, Malý velký
stavitel, Astronomické hrátky, Pohybové hry, Aerobik, Hravá angličtina, Němčina,
Italština). Finanční náklady na vybavení zájmových kroužků v letošním roce jsou
plánovány ve výši 135 000 Kč. V předchozích letech byly SZŠ Elementária poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 25214047 - Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-OŠMT

2015 vybavení odborných učeben (stavebnice, experimentální Ne
sady, modely, laboratorní pomůcky), tematické exkurze
(vstupné, doprava), rukodělné soutěže (materiál, naučná
literatura, ceny)

MMP-OŠMT

2015 Zajištění vodáckého kurzu a sportovních prostor

Ne

MMP-OŠMT

2015 Primární prevence rizikového chování

Ne

MMP-OŠMT

2015 Volnočasové aktivity žáků v kroužcích (pomůcky,
materiál)

Ne

MMP-OŠMT

2016 Vybavení dílen, rukodělných kroužků, učeben fyziky,
chemie a matematiky.

Ne

MMP-OŠMT

2016 Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích:
Zdravotní TV, Aerobik, Pohybové hry, Výtvarné
vyjadřování, Keramika, Hravá angličtina, Němčina
(pomůcky, materiál, vybavení)

Ne

MMP-OŠMT

2016 Primární prevence rizikového chování

Ne

Sum a 2015

Sum a 2016

Částka
schválená
30 000,00

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

30 000,00

0

0

0

0

15 000,00

15 000,00

0

5 000,00

5 000,00

0

50 000,00

50 000,00

0

68 000,00

68 000,00

0

17 000,00

17 000,00

0

21 000,00

21 000,00

0

106 000,00

106 000,00

0

MMP-OŠMT

2017 Materiální podpora kroužků, technické pomůcky,
tematické exkurze.

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Podpora tělovýchovných a pohybových aktivit žáků

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Prevence Elementárie

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích,
pořádání ozdravného a lyžařského pobytu a pobytu v
přírodě (sportovní vybavení a pomůcky, deskové hry,
konstrukční a elektrotechnické stavebnice, spotřební
materiál, výtvarný a rukodělný materiál, keramická

Ne

0

0

0

0

0

0

156 000,00

156 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro SZŠ Elementária
dotaci ve výši 20 000 Kč na spotřební materiál, pomůcky a vybavení pro činnost
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zájmových kroužků (Výtvarné vyjadřování, Keramika, Deskové hry, Malý velký stavitel,
Astronomické hrátky, Pohybové hry, Aerobik, Hravá angličtina, Němčina, Italština).
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci SZŠ Elementária.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci SZŠ Elementária ve výši 20 000 Kč na
spotřební materiál, pomůcky a vybavení pro činnost zájmových kroužků (Výtvarné
vyjadřování, Keramika, Deskové hry, Malý velký stavitel, Astronomické hrátky,
Pohybové hry, Aerobik, Hravá angličtina, Němčina, Italština).
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 90
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Centrum 33, „spolek“,
Terezie Brzkové 1024/31, Plzeň, IČ 26636409 (dále jen spolek Centrum 33).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Centrum 33 podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
78 000 Kč na podporu volnočasových aktivit se sportovním zaměřením, které pořádá
formou víkendových a prázdninových pobytových kempů, sportovně vlastivědných
pobytů a sportovních soutěží. Dotaci žádá na náklady za dopravu a pobyt žáků, ceny do
soutěží, spotřební materiál, sportovní potřeby a vstupné do sportovních zařízení. Finanční
náklady projektu jsou očekávány v letošním roce ve výši 135 000 Kč. V předchozích
letech byly spolku Centrum 33 poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26636409 - Centrum 33 „spolek“
Zdroj
MMP-OŠMT

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

2015 Víkendové a letní pobytové sportovní kempy, pohybové Ne
soutěže, socializační kurzy pro žáky (doprava, pobyt,
ceny do soutěží, sportovní potřeby a materiál, vstupy do
sportovních zařízení)

0

2016 Pořádání prázdninových kempů, sportovně vlastivědných Ne
pobytů, sportovních soutěží (doprava, ubytování, ceny,
sportovní potřeby, materiál pro soutěže a akce, vstupné
do sportovních zařízení)

Sum a 2015
MMP-OŠMT

Sum a 2016
MMP-OŠMT

Částka
schválená

2017 Volnočasové aktivity žáků formou sportovních soutěží,
Ne
sportovně vlastivědných pobytů a prázdninových kempů
(doprava a pobyt žáků, ceny do soutěží, sportovní
potřeby a materiál spotřební, vstupné do sportovních
zařízení)

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

0

0

15 000,00

11 620,00

0

15 000,00

11 620,00

0

0

0

0

0

0

0

15 000,00

11 620,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Centrum 33
dotaci ve výši 15 000 Kč na dopravu a pobyt žáků, ceny do soutěží, spotřební materiál,
sportovní potřeby a vstupné do sportovních zařízení při realizaci víkendových
a prázdninových pobytových kempů, sportovně vlastivědných pobytů a sportovních
soutěží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Centrum 33.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Centrum 33 ve výši 15 000 Kč na
dopravu a pobyt žáků, ceny do soutěží, spotřební materiál, sportovní potřeby a vstupné do
sportovních zařízení při realizaci víkendových a prázdninových pobytových kempů,
sportovně vlastivědných pobytů a sportovních soutěží.
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5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 93
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Gymnázium Františka
Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 1165/54, Plzeň, IČ 25209957 (dále jen
Gymnázium F. Křižíka).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Gymnázium F. Křižíka podalo žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
200 000 Kč na materiálně technické vybavení pro volnočasové aktivity žáků a studentů
školy v kroužcích (divadelní, pěvecký, taneční, přírodovědný, výtvarný a kroužky
základní školy). Kromě materiálu a vybavení žádá Gymnázium F. Křižíka na organizační
zajištění divadelních dílen a dopravu při divadelních přehlídkách. Finanční náklady
projektu jsou předpokládány ve výši 258 068 Kč. V předchozích letech byly Gymnáziu
F. Křižíka poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního
systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 25209957 - Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OŠMT

2015 Vybavení odborné učebny přírodních věd - fyziky a
matematiky

Ne

65 000,00

65 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Podpora sportovních aktivit na GFK

Ne

25 000,00

25 000,00

0

ÚMO 1

2015 materiálně technická podpora sportovních kroužků

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2015 Volnočasové aktivity žáků v kroužcích (pomůcky,
Ne
vybavení, materiál, pronájem prostor, potřeby), pořádání
16. ročníku regionální přehlídky Ars poeticae žáků ZŠ a
SŠ v oblastech přednesu poezie a divadlo v cizích
jazycích (ceny, materiál, služby, DPP a DPČ)

17 000,00

16 908,00

0

MMP-OK

2015 M/50 - Podpora kulturních aktivit na GFK - Práce
uměleckých kroužků

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2015 materiálně technická podpora sportovních kroužků florbalová výstroj, míče, kužely apod.

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 1

2015 akce k 25 letům gymnázia - výstava na radnici, vydání
Ne
almanachu školy a práce uměleckých kroužků, realizace
tvůrčích dílen, Večírek GFK

30 000,00

30 000,00

0

MMP-OK

2015 M/64 - Podpora kulturních aktivit na GFK - 25 let
Gymnázia Františka Křižíka

Ne

0

0

0

MMP-OŽP

2015 Zelená škola - podpora ekologických aktivit na GFK

Ne

99 500,00

99 500,00

0

256 500,00

256 408,00

0

Sum a 2015
ÚMO 1

2016 oprava povrchu tělocvičen frézováním a následným
lakováním

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Doplnění měřícího systému Pasco do učebny přírodních Ne
věd.

62 000,00

62 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Volnočasové aktivity žáků v kroužcích (vybavení,
pomůcky, materiál spotřební, pronájem prostor
divadelních dílen, doprava na divadelní přehlídky)

Ne

33 000,00

33 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Podpora sportovních aktivit na GFK

Ne

16 000,00

16 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Adaptační kurz pro žáky

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 1

2016 nákup materiálu na výrobu scén, textilní materiál na
Ne
výrobu kostýmů, materiál pro divadelní dílny, nákup her a
hlavolamů na kroužek, pronájem prostor na divadelní
dílny, pronájem divadla, doprava

20 000,00

16 000,00

0
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MMP-OŽP

2016 Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora
ekologických aktivit

Ne

ÚMO 1

2016 Poskytnutí bezúčelového peněžitého daru

Ne

Sum a 2016

107 500,00

107 500,00

0

590 000,00

590 000,00

0

1 043 500,00

1 039 500,00

0

MMP-OŠMT

2017 Pořízení pomůcek k výuce fyziky a pro činnost
přírodovědných kroužků, tematické exkurze.

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Podpora činnosti sportovních kroužků na základní škole
a na nižším stupni gymnázia

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Primární prevence pro základní školu

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích
(spotřební materiál, pomůcky, vybavení, doprava a
vstupné při vycházkách, vyjížďkách a exkurzích,
účastnické poplatky, organizační zajištění divadelních
dílen).

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 materiálně-technická podpora volnočasových aktivit na
Gymnáziu a ZŠ - potřeby pro kroužky ZŠ, sportovní
kroužky a přírodovědný kroužek

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 kulturní oživení atria GFK - pořízení pódia a laviček,
Ne
obnovení vodního pítka, podpora realizace výstav v atriu
školy

0

0

0

0

0

0

1 300 000,00

1 295 908,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Gymnázium
F. Křižíka dotaci ve výši 30 000 Kč na materiálně technické vybavení pro volnočasové
aktivity žáků a studentů školy v kroužcích (divadelní, pěvecký, taneční, přírodovědný,
výtvarný a kroužky základní školy), dále na organizační zajištění divadelních dílen
a dopravu při divadelních přehlídkách.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Gymnáziu F. Křižíka.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Gymnáziu F. Křižíka ve výši 30 000 Kč na
materiálně technické vybavení pro volnočasové aktivity žáků a studentů školy v kroužcích
(divadelní, pěvecký, taneční, přírodovědný, výtvarný a kroužky základní školy), dále na
organizační zajištění divadelních dílen a dopravu při divadelních přehlídkách.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 94
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Středoškolský klub ASK ČR
při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám. 23, Plzeň, IČ 70822867 (dále jen Středoškolský
klub ASK).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Středoškolský klub ASK podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč na pořízení vodáckého a tábornického vybavení, dále na technické
a organizační zajištění 5 přednášek. Středoškolský klub ASK
je zastřešen Asociací
středoškolských klubů České republiky se sídlem v Brně. Činnost Středoškolského klubu
ASK je velmi rozsáhlá, jedním z hlavních pilířů činnosti je vodní turistika. Činnost
Středoškolského klubu ASK se v roce 2012 rozšířila i na Gymnázium Františka Křižíka
a základní školu, s.r.o., studenti společně jezdí „na vodu“ do škol v přírodě, na výlety,
tábory, pořádají pro vlastní členy i veřejnost cyklus přednášek „Svět kolem nás“ aj.
Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 130 000 Kč. V předchozích letech byly
Středoškolskému klubu ASK poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 70822867 - Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23.PSČ 30703
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-OŠMT

2015 Technické a organizační zajištění cyklu 6 přednášek Svět Ne
kolem nás

MMP-OK

2015 M/49 - Výstava Pavla Kantorka - Svět kolem nás

ÚMO 1

2015 plovací vesty, kanoistická pádla

ÚMO 1

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

Ne

20 000,00

20 000,00

0

Ne

10 000,00

10 000,00

0

2015 kulturní aktivity - výstava Pavla Kantorka, podpora cyklu Ne
přednášek Svět kolem nás - materiál, pronájem kreseb,
propagace, stojany, pojištění, honoráře apod.

20 000,00

19 332,00

0

50 000,00

49 332,00

0

ÚMO 1

Sum a 2015
2016 pořízení vodáckého vybavení a fotoaparátu pro
přírodovědný kroužek

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2016 Činnost klubu v oblasti vodní turistiky (vybavení,
pomůcky, spotřební materiál)

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 1

2016 Komiks v Plzni žije - žijeme komiksem! - výstava technický materiál, tisk výstavního souboru kreseb, tisk
letáků a propagace, výlep plakátů, osobní náklady

Ne

5 000,00

4 500,00

0

MMP-OK

2016 M/21 - Komiks v Plzni žije - žijeme komiksem!

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 1

2016 podpora sport. činností a dalších volnočasových aktivit
Středoškolského klubu - pořízení vodáckého vybavení
(pádla, vesty, kánoe, záchranné prostředky, lékárnička,
vybavení na vaření, cestovní lednice)

Ne

0

0

0

35 000,00

34 500,00

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání vodáckých jednorázových akcí, vodáckých
táborů, přednášek "Svět kolem nás" (kanoistická pádla,
plovací vesty, plastové kanoe, doprava na akce,
technické a organizační zajištění přednášek)

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 podpora volnočasových aktivit klubu - pořízení
vodáckého vybavení, doprava, příspěvek na přednášky

Ne

0

0

0

0

0

0

85 000,00

83 832,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Při hodnocení žádosti Středoškolského klubu ASK členy Komise pro výchovu
a vzdělávání RMP podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná
bodová hodnota minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje
Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Středoškolský klub ASK dotaci na pořízení
vodáckého a tábornického vybavení, dále na technické a organizační zajištění 5 přednášek
„Svět kolem nás“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci Středoškolskému klubu ASK.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci Středoškolskému klubu ASK na pořízení
vodáckého a tábornického vybavení, dále na technické a organizační zajištění 5 přednášek
„Svět kolem nás“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 95
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Rada rodičů a přátel
dětského pěveckého sboru Mariella, z.s., Terezie Brzkové 863/33, Plzeň, IČ 66361494
(dále jen Rada sboru Mariella).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Rada sboru Mariella podala svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve
výši 46 000 Kč na dopravu, nájemné prostor ZŠ v Klatovech pro ubytování při
koncertování a účasti na festivalech, dále na látky a došití sborových krojů pro nové členy
sboru. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 159 000 Kč. V předchozích
letech byly Radě sboru Mariella poskytnuty z finančních prostředků města dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 66361494 - Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-OK

2015 Dotace Č/24 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

MMP-OK

2015 Dotace P/III/12 - Čtvrtstoletá Mariella je stále mladá

Ne

MMP-OŠMT

2015 Celoroční činnost pěveckého sboru při koncertování
(ubytování, pronájem prostor na přespání v ZŠ Klatovy,
nájemné sálů, vstupy při doprovodném programu,
květiny, doprava, natočení CD sboru)

Ne

ÚMO 3

2015 Hudební aktivity dětského sboru Mariella ve 2. pol. šk.
Roku 2014/2015, 25. výročí dětského sboru Mariella slavnostní koncert - rok 2015

Ne

MMP-OK

2016 Dotace Č/23 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

MMP-OK

2016 P/II/24 - Jubilejní CD DPD Mariella, Sluníčka a Berušky
15. ZŠ v Plzni

Částka
schválená

Částka
vrácená

25 000,00

0

0

0

0

20 000,00

20 000,00

0

40 000,00

40 000,00

0

85 000,00

85 000,00

0

45 000,00

45 000,00

0

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2016 Účast sboru na festivalech, pořádání sborových
Ne
koncertů, mezinárodních sborových dílen (ubytování,
pronájem prostor v ZŠ Klatovy, nájemné koncertních
sálů, vstupné do kulturních zařízení při pobytech, květiny
na koncerty, fotodokumentace, doprava, natočen

17 000,00

17 000,00

0

ÚMO 3

2016 Natočení reprezentativního CD sborů 15. ZŠ v Plzni,
školy s prohloubenou výukou HV, jejíž sbory dosahují
velmi dobré úrovně - rok 2016

Ne

13 500,00

13 500,00

0

75 500,00

75 500,00

0

MMP-OK

2017 Dotace Č/22 - náklady na činnost v roce 2017

Ne

40 000,00

0

0

ÚMO 3

2017 Obnova sborových krojů DPS Mariella - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Celoroční činnost sboru, pořádání koncertů, účast na
festivalech a hudebních dílnách (pronájem prostor v ZŠ
Klatovy na přespání, jízdné, pořízení látek a ušití
sborových krojů pro členy sboru)

Ne

0

0

0

40 000,00

0

0

200 500,00 160 500,00

0

Sum a 2015

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

25 000,00

Částka
vyplacená

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Radu sboru Mariella
dotaci ve výši 14 000 Kč na dopravu, nájemné prostor ZŠ v Klatovech pro ubytování při
koncertování a účasti na festivalech, dále na látky a došití sborových krojů pro nové členy
sboru.
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V letošním roce již Rada sboru Mariella obdržela od města dotaci ve výši 40 000 Kč na
činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Radě sboru Mariella.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Radě sboru Mariella ve výši 14 000 Kč na
dopravu, nájemné prostor ZŠ v Klatovech pro ubytování při koncertování a účasti na
festivalech, dále na látky a došití sborových krojů pro nové členy sboru.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 98
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Aeroklub Plzeň Bory, z.s.,
Sokolovská 792/69, IČ 00523496 (dále jen Aeroklub Bory).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Aeroklub Bory podal svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
61 650 Kč na náklady spojené s pořádáním základních kurzů parašutismu a dalšího
sportovního výcviku pro mládež ve věku 14 – 18 let. Dotaci žádá na nákup nové a opravu
stávající padákové výstroje, náklady na provedené lety, studijní materiály, pomůcky
k výcviku, letištní poplatky a režii. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
129 150 Kč. V předchozích letech byly Aeroklubu Bory poskytnuty z finančních
prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 523496 - Aeroklub Plzeň Bory, z.s.
Zdroj
ÚMO 3

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

2015 Plzeňský pohár v parašutismu 2015 - 19.6.-21.6.2015,
Chodský čakan 2015 - 17.4.-19.4.2015

Ne

MMP-SPORT

2016 Nájem, náklady na letecký provoz, údržba techniky,
cestovné, startovné, technické a organizační zajištění
Plzeňského poháru a Chodský čakan

Ne

MMP-OŠMT

2016 Podpora zájmu mládeže při pořádání základních kurzů
parašutismu a dalšího sportovního výcviku (náklady na
lety, padáková výstroj, studijní materiály, pomůcky k
výcviku, letištní poplatky, režijní náklady)

ÚMO 3
ÚMO 3

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

45 000,00

45 000,00

0

45 000,00

45 000,00

0

15 000,00

15 000,00

0

Ne

5 000,00

5 000,00

0

2016 Plzeňský pohár v parašutismu 2016 - 1.4. - 31.10.2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

2016 Plzeňský pohár v parašutismu 2016 - 17.-19.6.2016

Ne

20 000,00

20 000,00

0

55 000,00

55 000,00

0

MMP-SPORT

2017 provozní náklady, nájem, náklady na sportovní letecký
provoz, údržba, nákup ND, drobné sportovní výstroje
PARA, doprava, startovné, technické a organizační
zajištění dvou akcí PARASKI WORLD CUP SERIES
2017 a Plzeňsky pohár 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání základních kurzů parašutismu a dalšího
sportovního výcviku pro mládež 14-18 let (nákup a
oprava padákové výstroje, náklady na provedené lety,
studijní materiál, pomůcky k výcviku, letištní poplatky,
režie)

Ne

0

0

0

0

0

0

100 000,00

100 000,00

0

Sum a 2015

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti Aeroklubu Bory členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP
podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro Aeroklub Bory dotaci na náklady spojené s pořádáním základních kurzů
parašutismu a dalšího sportovního výcviku pro mládež ve věku 14 – 18 let (nákup nové
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a opravu stávající padákové výstroje, náklady na provedené lety, studijní materiály,
pomůcky k výcviku, letištní poplatky a režie).
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci Aeroklubu Bory.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci Aeroklubu Bory na náklady spojené
s pořádáním základních kurzů parašutismu a dalšího sportovního výcviku pro mládež ve
věku 14 – 18 let (nákup nové a opravu stávající padákové výstroje, náklady na provedené
lety, studijní materiály, pomůcky k výcviku, letištní poplatky a režie).
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 100
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek Boříkové, z.s.,
Skupova 2981/4a, Plzeň, IČ 05066441 (dále jen spolek Boříkové).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Boříkové podal svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
53 050 Kč na volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti zpěvu, hry na kytaru, piano,
baskytaru a flétnu. Spolek Boříkové též pořádá základní hudební kroužek pro děti od 3 let
a dětský sbor Sboříčkové. Dotaci žádá na hudební vybavení a provozní energie. Finanční
náklady projektu jsou očekávány ve výši 148 050 Kč. Jedná se o spolek založený v roce
2016, tudíž dosud nebyly spolku Boříkové poskytnuty z finančních prostředků města
žádné dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové
zprávy):
Souhrn za 5066441 - Boříkové, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
Částka
schválená vyplacená

Částka
vrácená

Sum a 2015

0

0

0

Sum a 2016

0

0

0

ÚMO 3

2017 Provoz hudební školy Boříkové na rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v kroužcích zpěvu, Ne
hry na hudební nástroje, v základním hudebním kroužku
pro děti od 3 let, dětském sboru Sboříčkové, pořádání
pravidelných akcí relaxačního bubnování s prvky
muzikoterapie (hudební vybavení, provozní energie)

0

0

0

Sum a 2017

0

0

0

Sum a 2015 - 2017

0

0

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Boříkové
dotaci ve výši 13 000 Kč na hudební vybavení a provozní energie při hudebních
volnočasových aktivitách s dětmi a mládeží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Boříkové.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Boříkové ve výši 13 000 Kč na
hudební vybavení a provozní energie při hudebních volnočasových aktivitách s dětmi
a mládeží.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 101
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost TJ Slavoj Plzeň z.s.,
Třebízského 2702/12, Plzeň, IČ 00480118 (dále jen TJ Slavoj).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Slavoj podala svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
20 000 Kč na náklady spojené s pořádáním letního táborového soustředění oddílu moderní
gymnastiky s doplňkovými aktivitami. Dotaci žádá na náklady za ubytování, stravování,
výtvarné a rukodělné potřeby a ceny do soutěží. Finanční náklady projektu jsou
očekávány ve výši 95 000 Kč. V předchozích letech byly TJ Slavoj poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 480118 - Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-SPORT

2015 Opravy a údržba tv zařízení, el. energie, teplo, vodné,
stočné, nákup sportovních potřeb

Ne

200 000,00

200 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Letní táborové soustředění oddílu moderní gymnastiky
mládeže (ubytování, stravování, materiál, ceny do
soutěží)

Ne

8 000,00

8 000,00

0

ÚMO 3

2015 Oprava střechy v areálu Třebízského - 7,8/2015

Ne

Sum a 2015

55 000,00

55 000,00

0

263 000,00

263 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Opravy a údržba tv zařízení, el. energie, teplo, vodné,
stočné, technické a organizační zajištění soutěže

Ne

200 000,00

200 000,00

0

ÚMO 3

2016 Oprava dopadiště kuželářských drah - 7/2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 3

2016 Velká cena ve zpívání - 12/2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Rekonstrukce osvětlení a oprava obložení

Ne

141 000,00

141 000,00

0

MMP-OSS

2016 Bezbariérový vstup do sportovního areálu Třebízského

Ne

0

0

0

371 000,00

371 000,00

0

ÚMO 3

2017 Oprava obložení vnitřních stěn haly a spotřebovaná
energie ve sportovním areálu v Třebízského ulici - rok
2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Sportovní akce TJ Slavoj Plzeň - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 výměna vstupních dveří, výměna regulačních ventilů
topného rozvodu, oprava střechy a čelního obkladu
odrazových stěn v hale, úprava vstupního prostoru
vchodu pro realizaci bezbariérového vstupu, oprava a
výměna hydroizolace v prostoru otevřené terasy

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Rekonstrukce podlahy v hale

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání letního táborového soustředění oddílu moderní Ne
gymnastiky s doplňkovými aktivitami (ubytování,
stravování, výtvarné a rukodělné potřeby, ceny do
soutěží)

0

0

0

0

0

0

634 000,00

634 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti TJ Slavoj členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
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TJ Slavoj dotaci na náklady spojené s pořádáním letního táborového soustředění oddílu
moderní gymnastiky s doplňkovými aktivitami. V letošním roce již Komise pro sport
a mládež RMP navrhla pro TJ Slavoj dotaci ve výši 260 000 Kč.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Slavoj.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Slavoj na náklady spojené
s pořádáním letního táborového soustředění oddílu moderní gymnastiky s doplňkovými
aktivitami.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 104
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Základní škola a Mateřská
škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25, IČ 49778200 (dále jen ZŠ
a MŠ pro zrakově postižené).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
ZŠ a MŠ pro zrakově postižené podala svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí
dotace ve výši 68 000 Kč na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže vybavením
heren a kluboven konstrukčními stavebnicemi, pro činnost Artedílny zakoupením šicího
stroje a materiálu pro kreativní tvorbu a zakoupením audiovizuálního vybavení pro
činnosti poslechové, sledování výchovně vzdělávacích programů a rozvíjení
komunikačních dovedností a kognitivních funkcí. Finanční náklady projektu jsou
očekávány ve výši 70 000 Kč. V předchozích letech byly ZŠ a MŠ pro zrakově postižené
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 49778200 - Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OŠMT

2015 materiální podpora výuky Pracovních činností
(spotřební materiál, pomůcky a nářadí)

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Goalballový kroužek

Ne

35 500,00

35 500,00

0

MMP-OŠMT

2015 Pořádání akcí pro děti - Keramické a tvořivé dílny,
Otevírání a zamykání zahrady, Sportovní odpoledne,
Pohádkový les (vybavení, materiál, pořízení masek)

Ne

25 000,00

25 000,00

0

80 500,00

80 500,00

0

Sum a 2015
MMPSPORT

2016 Technické a organizační zajištění XXI. ročníku her
zrakově postižené mládeže

Ne

40 000,00

40 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání akcí pro děti MŠ, aktivity žáků školního klubu, Ne
internátu a ŠD v kroužcích (vybavení, ochranné
pomůcky, technické vybavení, ceny do soutěží,
vstupné na kulturní akce)

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Goalballový kroužek

Ne

19 000,00

19 000,00

0

ÚMO 4

2016 Vybavení pro muzikálně-logopedický kroužek-poříz.
přehrávače, záznam. zař. a pomůcek k rozvoji sluch.
vním. a rozliš.,rytmic. cítění, výtvar. a kreat. potřeb,
zrak. vním. a rozliš. grafomot., pozn. barev a tvarů,
prost., ploš. a pravolevé orient., nácvik pozor. mat.
předs. mot.

Ne

30 800,00

30 800,00

0

ÚMO 4

2016 Projektový den Šikovné ruce- náklady spojené s
umělec. zpracováním skla a vitráží, síťovou technikupotisk triček nebo tašek, drátkování, práce s korálky

Ne

9 600,00

9 600,00

0

119 400,00

119 400,00

0

MMP-OŠMT

2017 Materiální podpora rukodělných činností.

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Goalballový kroužek

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Zvládání první pomoci

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání v rámci
projektu "Kdo si hraje, nezlobí" (technické a materiální
vybavení).

Ne

0

0

0

0

0

0

199 900,00

199 900,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro ZŠ a MŠ pro
zrakově postižené dotaci ve výši 25 000 Kč na zakoupení konstrukčních stavebnic,
audiovizuálního vybavení, šicího stroje a materiálu pro kreativní tvorbu.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci ZŠ a MŠ pro zrakově postižené.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci ZŠ a MŠ pro zrakově postižené ve výši
25 000 Kč na zakoupení konstrukčních stavebnic, audiovizuálního vybavení, šicího stroje
a materiálu pro kreativní tvorbu.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 107
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek Dětské plavání Hobit,
z.s., Boettingerova 4, Plzeň, IČ 70880735 (dále jen spolek Hobit).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Hobit podal svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
85 000 Kč na náklady spojené s pořádáním dvou běhů dětského pobytu se sportovním
zaměřením a doplňkovým programem v době letních prázdnin. Dětské pobyty se
uskuteční na skautské základně Bílý Orel v obci Javorná na Šumavě pro celkem 60 dětí.
Dotaci použije spolek Hobit na náklady při otevření základny, dále na pronájem základny
a odvoz TKO. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 291 000 Kč.
V předchozích letech byly spolku Hobit poskytnuty z finančních prostředků města dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 70880735 - Dětské plavání Hobit
Zdroj
ÚMO 3

Rok

Název akce

2015 Vybavení klubu drobnými sportovními potřebami

Kázeň
porušená
Ne

Sum a 2015
ÚMO 3

2016 Úhrada sportovních potřeb pro celoroční užívání podzim 2016

Ne

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pravidelné volnočasové aktivity dětí i dospělých,
pořádání 2 běhů dětského pobytu se sportovním
zaměřením a doplňkovým programem na Šumavě
(otevření základny, vývoz odpadu, pronájem objektu)

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

15 000,00

15 000,00

0

15 000,00

15 000,00

0

15 000,00

15 000,00

0

15 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0

30 000,00

30 000,00

0

Při hodnocení žádosti spolku Hobit členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
spolek Hobit dotaci na náklady spojené s pořádáním dvou běhů dětského pobytu se
sportovním zaměřením a doplňkovým programem v době letních prázdnin.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku Hobit.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku Hobit na náklady spojené
s pořádáním dvou běhů dětského pobytu se sportovním zaměřením a doplňkovým
programem v době letních prázdnin.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 108
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Bc. Štěpán Pastula,
Koterovská 2061/134, Plzeň, IČ 02259486.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Bc. Štěpán Pastula podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
95 000 Kč na realizaci projektu „Letem světem na školách“. Jedná se o mimoškolní
vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na mezikulturní vzdělávání,
osobnostní rozvoj a rozvoj dovedností. Projekt sestává ze 6 samostatných bloků: Poznej
Afriku, humanitární a rozvojová pomoc na starém kontinentě; Ze života severoamerických
kultur; Ochutnávka Indie; Poznejme sílu zvuku – interaktivní workshop (muzikoterapie);
Bubenický workshop; Arteterapie. Projekt je určen dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let,
celkový počet účastníků v jednom bloku je 45. Dotaci žádá Bc. Štěpán Pastula na náklady
pro lektory, pronájem prostor včetně provozních energií, materiál pro workshopy,
propagaci, pronájem hudebních nástrojů a technického vybavení. Finanční náklady
projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 133 000 Kč. V předchozích letech byly
Bc. Štěpánu Pastulovi poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 2259486 - Bc. Štěpán Pastula
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015
MMP-OŠMT

2016 Projekt "Letem světem na školách" (lektorné, pronájem
prostor včetně provozních energií, materiál, propagace,
komunikace, cestovné, pronájem hudebních nástrojů a
pronájem techniky)

Ne

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a
Ne
mládeže v rámci projektu "Letem světem na školách" a
festivalu "Letem světem" (lektorné, pronájem prostor
včetně energií, spotřební materiál, propagace, pronájem
hudebních nástrojů, pronájem techniky)

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

8 000,00

8 000,00

0

8 000,00

8 000,00

0

0

0

0

0

0

0

8 000,00

8 000,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Bc. Štěpána Pastulu
dotaci ve výši 19 000 Kč na náklady pro lektory, pronájem prostor včetně provozních
energií, materiál pro workshopy, propagaci, pronájem hudebních nástrojů a technického
vybavení v rámci realizace projektu „Letem světem na školách“.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Bc. Štěpánu Pastulovi.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Bc. Štěpánu Pastulovi ve výši 19 000 Kč na
náklady pro lektory, pronájem prostor včetně provozních energií, materiál pro workshopy,
propagaci, pronájem hudebních nástrojů a technického vybavení v rámci realizace
projektu „Letem světem na školách“.
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5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 110
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost pobočný spolek Duha
Kopretina Plzeň, Sedlecká 1156/13, Plzeň, IČ 60611928 (dále jen spolek Duha
Kopretina).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Duha Kopretina podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
83 000 Kč na zajištění souhrnného projektu „Kopretina 2017“, což představuje celoroční
aktivity pro děti, mládež i celé rodiny zaměřené na turistiku, táboření, sport, deskové hry,
výtvarné techniky. Aktivit spolku Duha Kopretina se účastní cca 240 členů, především
z řad dětí a mládeže. Mnoha akcí se účastní i široká veřejnost. Spolek Duha Kopretina
organizuje také aktivity mládeže v Klubu otevřených dveří. Konkrétně žádá spolek Duha
Kopretina dotaci na nájemné prostor, cestovné, kancelářský materiál, sportovní, výtvarné,
turistické a tábornické potřeby, deskové hry, programy, tisk, distribuci, ceny do soutěží.
Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 1 295 000 Kč. V předchozích letech
byly spolku Duha Kopretina poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 60611928 - DUHA KOPRETINA PLZEŇ
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

ÚMO 1

2015 volnočasové aktivity - sportovní pomůcky, kancelářský
materiál

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2015 sportovní turnaje a sportovní akce - pronájmy sportovišť, Ne
ceny, kancelářský materiál

0

0

0

ÚMO 2

2015 Zábavné odpoledne s Kopretinou a Duhový den

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Volnočasové aktivity mládeže v kroužcích, pořádání akcí, Ne
víkendových pobytů, prázdninových pobytů, činnost
Klubu otevřených dveří (telekomunikační poplatky,
poštovné, dopravné, materiál, opravy a údržba, tisk a
distribuce, školení a vzdělávání lektorů

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 3

2015 Projekt - Klub Kopretina - klub otevřených dveří prevence

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2015 Projekt - Kopretina 2015 - volnočasové aktivity

Ne

28 000,00

28 000,00

0

ÚMO 1

2015 podpora klubu otevřených dveří a klubových činností nájem, ceny drobný materiál, program, vstupné

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2015 aktivity pro rodiny s dětmi - nájem, ceny, tisk, program,
vstupné

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 1

2015 činnost – materiál., kanc. potřeby, poštovné telefon,
doprava, osobní náklady, program a vstupné apod.

Ne

30 000,00

30 000,00

0

MMP-BEZP

2015 Kopretina 2015

Ne

25 000,00

25 000,00

0

MMP-OŽP

2015 Život mezi řekami

Ne

32 000,00

32 000,00

0

160 000,00

160 000,00

0

ÚMO 1

2016 materiál, kancelářské potřeby, ceny, nájemné, doprava,
program/vstupné

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2016 spotřební materiál, ceny, nájemné, program/vstupné

Ne

45 000,00

45 000,00

0

Sum a 2015
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MMP-OŠMT

2016 Celoroční volnočasové aktivity mládeže, pořádání
Ne
jednodenních, víkendových a prázdninových akcí, aktivity
mládeže v Klubu otevřených dveří (nájemné prostor,
dopravné, materiál kancelářský, sportovní, výtvarné,
turisticko-tábornické potřeby, tisk a distribuce

13 000,00

13 000,00

0

ÚMO 3

2016 Projekt Kopretina 2016

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2016 Projekt Kopretina 2016

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 1

2016 materiál, kancelářské potřeby, ceny, program/vstupné

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 2

2016 Zábavné odpoledne a Duhový den

Ne

10 000,00

10 000,00

0

MMP-BEZP

2016 KOPRETINA 2016

Ne

30 000,00

30 000,00

0

138 000,00

138 000,00

0

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Projekt Kopretina 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Kopretina 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 na činnost - materiál, kancelářské potřeby, ceny,
nájemné, dopravné, program/vstupné

Ne

0

0

0

ÚMO 1

2017 prorodinné aktivity - materiál, kanc. potřeby, tonery, ceny, Ne
nájemné, dopravné, školení a vzdělávání,
program/vstupné,

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pravidelná činnost s mládeží, pořádání akcí,
víkendových a prázdninových pobytů (nájemné prostor,
dopravné, kancelářský materiál, sportovní, turistické a
výtvarné vybavení, programy, ceny do soutěží)

0

0

0

0

0

0

298 000,00

298 000,00

0

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Duha
Kopretina dotaci ve výši 18 000 Kč na nájemné prostor, cestovné, kancelářský materiál,
sportovní, výtvarné, turistické a tábornické potřeby, deskové hry, programy, tisk,
distribuci, ceny do soutěží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Duha Kopretina.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Duha Kopretina ve výši 18 000 Kč
na nájemné prostor, cestovné, kancelářský materiál, sportovní, výtvarné, turistické
a tábornické potřeby, deskové hry, programy, tisk, distribuci, ceny do soutěží.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 111
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Johan, zapsaný ústav,
Havířská 933/11, Plzeň, IČ 68783001 (dále jen ústav Johan).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Ústav Johan podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč
na rozvoj Dramacentra Johan, projekt zaměřený na rozvíjení sociálních, personálních
a uměleckých kompetencí s důrazem na rozvoj tvořivosti dětí a mládeže. Jedná se
o výukové programy pro školy, dramatické kurzy, workshopy, divadelní, výtvarné
a hudební dílny, příměstské tábory. Dotaci žádá ústav Johan na náklady DPP lektorů,
honoráře, tisk propagačních materiálů, grafické práce, pronájem prostor a technické
zabezpečení. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši 450 000 Kč.
V předchozích letech byly ústavu Johan poskytnuty z finančních prostředků města dotace
(čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 68783001 - JOHAN o.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace P/II/6 - Dvojenci/Tw ins 2015

Ne

60 000,00

60 000,00

0

MMP-OK

2015 ArtBuffé- komunikační platforma pro současné výtvarné Ne
umění - víceletý grant na léta 2012-2015

0

0

0

MMP-OK

2015 činnost o. s. Johan, o.s. - víceletý grant na léta 20122015

Ne

2 420 000,00

2 420 000,00

0

MMP-OŠMT

2015 Materiál, pomůcky, pronájem sálu, propagace, DPP
lektorů při realizaci výukových programů pro školy a
dramatických kurzů

Ne

10 000,00

10 000,00

0

2 490 000,00

2 490 000,00

0

Sum a 2015
MMP-OK

2016 KULT-S/4 - JOHAN z. s.

Ne

1 600 000,00

1 600 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Činnost Dramacentra Johan, kurzy, w orkshopy,
Ne
divadelní, výtvarné a hudební dílny, letní divadelní kurzy,
příměstské tábory (mzdy lektorů, honoráře včetně OON,
výtvarné potřeby a odborná literatura, propagace,
produkce a dramaturgie dílen, technické zajištění

17 000,00

17 000,00

0

ÚMO 3

2016 Dramacentrum Johan - činnost - rok 2016

Ne

8 000,00

8 000,00

0

ÚMO 3

2016 NA HRANICI 2016 - PŘEHLÍDKA TARTAS - přehlídky
Ne
amatérského divadla s postupem na Wolkrův Prostějov leden - červen 2016

12 000,00

12 000,00

0

ÚMO 3

2016 ART BUFFÉ - rok 2016

Ne

35 000,00

35 000,00

0

1 672 000,00

1 672 000,00

0

MMP-OK

2017 P/II/5 - Studio START

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 NA HRANICI 2017 - přehlídky amatérského divadla s
postupem na Wolkrův Prostějov - leden - červen 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Dramacentrum Johan - činnost - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017 KULT-S/4 - JOHAN, z. ú.

Ne

1 600 000,00

0

0

ÚMO 3

2017 Projekt ART BUFFÉ 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci projektu
Ne
"Dramacentrum Johan 2017 - živé centrum pro tvořivou
dramatiku a divadlo", pořádání kurzů, dílen, w orkshopů,
příměstských táborů (honoráře, tisk propagačních
materiálů, grafické práce, pronájem prostor)

0

0

0

Sum a 2016

Sum a 2017

1 600 000,00

0

0

Sum a 2015 - 2017

5 762 000,00

4 162 000,00

0
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Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro ústav Johan dotaci
ve výši 33 000 Kč na náklady DPP lektorů, honoráře, tisk propagačních materiálů,
grafické práce, pronájem prostor a technické zabezpečení projektu Dramacentrum Johan
2017.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci ústavu Johan.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci ústavu Johan ve výši 33 000 Kč na náklady
DPP lektorů, honoráře, tisk propagačních materiálů, grafické práce, pronájem prostor a
technické zabezpečení.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 112
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek PILSEN PATRIOTS,
z.s., Budilova 161/15, Plzeň, IČ 66362181 (dále jen spolek PILSEN PATRIOTS).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek PILSEN PATRIOTS podal svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí
dotace ve výši 105 000 Kč na náklady spojené se sportovními aktivitami dětí a mládeže ve
věku 6 – 18 let v týmech bezkontaktní formy amerického fotbalu – Flag fotbalu, účasti
v soutěžích a pořádáním vlastních soutěží. Dotaci žádá spolek PILSEN PATRIOTS na
nájemné sportovních zařízení, cestovné na soutěže a turnaje, ubytování při soustředění,
sportovní vybavení a ceny do soutěží. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
155 000 Kč. V předchozích letech byly spolku PILSEN PATRIOTS poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 66362181 - PILSEN PATRIOTS z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-SPORT

2015 Nákup sportovního vybavení, ubytování na soustř.
Ne
nájemné tv zařízení a přísl., doprava, výkon činnosti
rozhodčích, ozvučení akcí, moder., zdravotní asistence,
startovné, vklady a licenční poplatky, cestovné, materiál
na opr., propagační materiály, školení

ÚMO 3

2015 Zajištění sezóny celého klubu Pilsen Patriots - rok 2015

ÚMO 1

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

100 000,00

100 000,00

0

Ne

50 000,00

50 000,00

0

2015 ženský tým Pilsen Angels - tréninkové vybavení (helmy,
chrániče ramen, míče apod.)

Ne

20 000,00

20 000,00

0

170 000,00

170 000,00

0

MMP-SPORT

2016 Nákup sportovního vybavení, ubytování na soustř.
nájemné tv zařízení a přísl., doprava, výkon činnosti
rozhodčích, ozvučení akcí, moder., startovné, vklady a
zdr. asistenci, licenční poplatky, cestovné, materiál na
opr., propagační materiály, školení trenérů

Ne

100 000,00

100 000,00

0

ÚMO 1

2016 činnost - tréninkové pomůcky

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 3

2016 Zajištění sezóny 2016 klubu Pilsen Patriots a Pilsen
Angels - 1.1. - 31.12.2016

Ne

45 000,00

45 000,00

0

ÚMO 2

2016 akce "Patriots Day"

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2016 Dotace OPP 2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

180 000,00

180 000,00

0

Sum a 2015

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Zajištění sezóny 2017 klubu Pilsen Patriots a Pilsen
Angels - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Nájemné sportovního zařízení, doprava, rozhodčí, nákup Ne
sportovních potřeb a vybavení, startovné, vklady do
soutěží, licenční poplatky, propagační materiály, materiál
na opravy a údržbu sportovního zařízení, školení trenérů,
ubytování na soustředění

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Sportovní volnočasové aktivity dětí a mládeže v týmech
bezkontaktní formy amerického fotbalu, Flag fotbalu,
účast v soutěžích, pořádání soutěží (nájemné
sportovních zařízení, cestovné, ubytování, sportovní
vybavení, ceny do soutěží)

0

0

0

Ne

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017
ÚMO 1

2017 zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

0

0

0

0

0

0

350 000,00

350 000,00

0

Při hodnocení žádosti spolku PILSEN PATRIOTS členy Komise pro výchovu
a vzdělávání RMP podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná
bodová hodnota minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje
Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek PILSEN PATRIOTS dotaci na nájemné
sportovních zařízení, cestovné na soutěže a turnaje, ubytování při soustředění, sportovní
vybavení a ceny do soutěží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku PILSEN PATRIOTS.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku PILSEN PATRIOTS na nájemné
sportovních zařízení, cestovné na soutěže a turnaje, ubytování při soustředění, sportovní
vybavení a ceny do soutěží.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 113
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost Tělovýchovná jednota
Plzeň - Litice, z.s., K Roli 344/1, Plzeň, IČ 41636392 (dále jen TJ Litice).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TJ Litice podala žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč na
pravidelnou činnost oddílu pozemního hokeje s mnoha mládežnickými družstvy (mini,
benjamíni, přípravka, mladší žákyně a žáci, starší žákyně a žáci, dorost), účast
v celorepublikových otevřených turnajích, pořádání letního soustředění. Dotaci žádá TJ
Litice především na náklady za pronájmy hal, dopravu na turnaje a materiální vybavení
(brankářské vybavení, dresy, pomůcky, přenosné branky a sítě). Finanční náklady
projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 210 000 Kč. V předchozích letech byly TJ
Litice poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému
města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 41636392 - Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

MMP-SPORT

2015 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, opravy, nákup
Ne
materiálu na údržbu sport. zař., údržba firmou, cestovné,
rozhodčí, startovné, vklady do turnajů, náborový turnaj
mládeže, nájemné tv zařízení, nákup sport. potřeb

ÚMO 6

2015 Dar na plánovanou údržbu jednotlivých sportovišť

ÚMO 6

2015 Nákup drobností do balíčků na Mikulášskou nadílku

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

83 000,00

83 000,00

0

Ne

150 000,00

150 000,00

0

Ne

2 000,00

2 000,00

0

235 000,00

235 000,00

0

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, opravy, nákup
Ne
materiálu na údržbu sport. zař. údržba firmou, cestovné,
rozhodčí, startovné, vklady do turnajů, náborový turnaj
mládeže, nájemné tv zařízení, nákup sport. potřeb

69 000,00

69 000,00

0

ÚMO 6

2016 Dotace určená na opravy a údržbu sportovišť pro oddíl
Ne
národní házené, pozemního hokeje, nohejbalu, kopané a
sport pro všechny

170 000,00

170 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pravidelná činnost oddílu pozemního hokeje, účast v
turnajích, pořádání letního soustředění (doprava na
turnaje, materiální vybavení)

Ne

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 3

2016 Podpora sportu pro oddíl pozemního hokeje - rok 2016

Ne

0

0

0

244 000,00

244 000,00

0

MMP-SPORT

2017 El. energie, vodné, stočné, materiál na údržbu
sportovního zařízení, opravy, vklady do turnaje, nákup
sportovního vybavení, rozhodčí, doprava, nájemné TV
zařízení

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Rekonstrukce WC a oprava/výměna jímky na fotbalovém Ne
hřišti

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Sportovní činnost dětí a mládeže v oddílech pozemního Ne
hokeje, pořádání soutěžních akcí, soustředění i výletů do
přírody (dopravné, sportovní vybavení, pronájmy hal)

0

0

0

0

0

0

479 000,00

479 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017
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Při hodnocení žádosti TJ Litice členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle
kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální
hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro
TJ Litice dotaci na náklady za pronájmy hal, dopravu na turnaje a materiální vybavení
(brankářské vybavení, dresy, pomůcky, přenosné branky a sítě).
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci TJ Litice.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci TJ Litice na náklady za pronájmy hal,
dopravu na turnaje a materiální vybavení (brankářské vybavení, dresy, pomůcky, přenosné
branky a sítě).
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 116
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podalo žádost Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Plzeň, IČ 69966303 (dále
jen TOTEM).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
TOTEM podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč na
mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje
a společenského začlenění – téma: prevence rizikového chování a podpora dětí
selhávajících ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí formou mentoringového
vedení ve volnočasových aktivitách. Dotaci žádá TOTEM především na pomůcky pro
činnost dobrovolníků a dětí, kancelářské a výtvarné potřeby, úklidové prostředky,
propagaci projektu, náklady na garanta projektu a mzdové náklady ekonomických prací.
Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 592 400 Kč. V předchozích
letech byly TOTEMu poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 69966303 – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OSS

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
2015 osoby se zdravotním postižením

Ne

800 000,00

800 000,00

0

MMP-OK

2015 Dotace P/VI/16 - 52 týdnů

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OK

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OSS

2015 Dotace P/V/12 - Sousedský jarmark
Management dobrovolnictví v plzeňském
2015 regionu

Ne

80 000,00

80 000,00

0

MMPOŠMT

Technické a organizační zajištění projektu
Prevence rizikového chování a podpora dětí
selhávajících ve vzdělávacím, výchovném a
2015 sociálním prostředí

ÚMO 2

Ne

8 000,00

8 000,00

0

Ne

10 000,00

10 000,00

0

Ne

20 000,00

19 400,00

600

MMP-OK

2015 mentoringové preventivní programy
M/21 - Třetí festival - Setkání aktivních
2015 seniorů

ÚMO 3

Mentoringové preventivní programy pro
podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení
2015 vývoje a společenského začlenění - 2015

Ne

45 000,00

45 000,00

0

MMP-OK

2015 M/40 - Světlonoš(ž)ky

Ne

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 4

Mentoringové preventivní programy pro
podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení
vývoje a společenského začlenění materiální N (výtvarný materiál, sportovní
náčiní, knihy, hry, úklidové prostředky aj.),
výpis z rejstříku trestů, pojištění dobrovolníků,
2015 konzultant

Ne

12 500,00

12 500,00

0

ÚMO 1

projekt "Akademie třetího věku" - kancelářský
materiál, energie, mzdy, telefon, vstupné,
2015 propagace apod.

Ne

200 000,00

200 000,00

0

ÚMO 1

projekt Místo "SETKÁVÁNÍ SE" - kancelářský
materiál, energie, mzdy, telefon, vstupné,
2015 propagace apod.

Ne

50 000,00

50 000,00

0

Ne

25 000,00

25 000,00

0

Ne

15 000,00

15 000,00

0

Mentoringové preventivní programy pro
MMPpodporu rodin a dětí s rizikem ohrožení
BEZP
2015 vývoje a společenského začlenění - 2015
MMPOdbor
prezentace
a
marketingu 2015 Třetí festival - setkání aktivních seniorů
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MMPKancelář
primátora

Příprava implementace programu Sousedé
55+ (dle rakouského projektu Zeitbank 55+)
2015 do regionů České republiky

Ne

49 500,00

49 500,00

32 328,91

MMP-OSS

Zpřístupnění prostor mezigeneračního centra
2015 TOTEM-RDC

Ne

250 000,00

250 000,00

8 025,00

1 625 000,00

1 624 400,00

40 953,91

MMP-OK

2016 P/II/15 - FotoDialog

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OK

2016 P/IV/10 - Sousedský jarmark v Bolevci

Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 1

organizační a materiální zabezpečení
2016 projektu Místo "SETKÁVÁNÍ SE"

Ne

35 000,00

35 000,00

0

ÚMO 1

organizační a materiální zabezpečení
2016 projektu "Akademie třetího věku"

Ne

190 000,00

190 000,00

0

Ne

18 000,00

18 000,00

0

Ne

50 000,00

50 000,00

0

Sum a 2015

ÚMO 2

Projekt pro rozšíření databáze dobrovolníků a
práce s dětmi a mládeží dle vlastních
dobrovolnických programů, spolupráce při
společných akcích (spotřební materiál,
výtvarné a kancelářské potřeby, PHM do
služebního OA, propagace projektu, odborný
2016 konzultant
Management dobrovolnictví pro podporu
2016 regionu
odborná příprava dobrovolníků pro práci s
2016 dětmi

Ne

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

Rozvoj dobrovolnického týmu TOTEM,
pracující v různých projektech a organizacích
s dětským klientem, vedení , podpora a
realizace vlastních dobrovolnických projektů a
v rámci Dobrovolnického klubu Klíč 2016 dobrovolnické zabezpečení realizace akcí
Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 1
MMPKancelář
primátora

zabezpečení realizace projektu Management
dobrovolnictví pro podporu regionu - materiál,
2016 lektorné, propagace, pojištění
Implementace programu SOUSEDÉ plus (dle
rakouského projektu Zeitbank 55+) do
2016 regionů ČR

Ne

20 000,00

20 000,00

0

Ne

21 000,00

21 000,00

1 994,74

MMP-OK

M/31 - Jsme tu spolu aneb Výstava
2016 plzeňských cizinců

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OK

2016 M/32 - Senioři seniorům

Ne

20 000,00

20 000,00

2 000,00

Dobrovolníci dětem-rozvoj, vzděláv. a
uznávání získaných kompeten. pro život v
rámci aktivit dobrovol. týmu při TOTEM, z.s.el. ener., topení, TUV, vodné, stočnékancelář, klub., sál, výcvik pro dobrov.,
cestovné - jízdné, ubytov.,stravování, odbor.
2016 Konzultant-certifikace

Ne

20 700,00

20 700,00

0

2016 LÁVKY

Ne

30 000,00

30 000,00

0

MMP-OSS

Mentoringové preventivní programy pro
podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení
2016 vývoje a společenského začlenění

Ne

150 000,00

150 000,00

0

MMP-OSS

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
2016 osoby se zdravotním postižením

Ne

MMPOŠMT
MMP-OSS

ÚMO 4
MMPBEZP

800 000,00

800 000,00

0

1 464 700,00

1 464 700,00

3 994,74

Ne

200 000,00

0

0

Ne

900 000,00

0

0

Ne

0

0

0

Ne

0

0

0

Sum a 2016

MMP-OSS

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ
PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A
DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A
2017 SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ

MMP-OK

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
2017 osoby se zdravotním postižením
P/III/21 - Třetí festival - setkání aktivních
2017 seniorů

MMP-OK

2017 P/IV/9 - Sousedský jarmark v Bolevci

MMP-OSS
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ÚMO 4

Mentoringové preventivní programy pro
podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení
vývoje a společenského začlenění- mat.
náklady-výtvar. mat., sport. náčiní, knihy, hry,
DVD, kancel. mat., úklid. prost., psycholog,
výcvik pro dobrov., propag., ekon. práce,
2017 vstupné

Ne

0

0

0

ÚMO 1

organizační a materiální zabezpečení
2017 projektu Místo "SETKÁVÁNÍ SE"

Ne

0

0

0

ÚMO 1

organizační a materiální zabezpečení
2017 projektu "Akademie třetího věku"

Ne

0

0

0

Ne

0

0

0

MMPOŠMT
MMP-OSS

Činnost s dětmi a mládeží v rámci projektu
"Prevence rizikového chování a podpora dětí
selhávajících ve vzdělávacím, výchovném a
sociálním prostředí formou mentoringového
vedení ve volnočasových aktivitách"
(pomůcky, výtvarné potřeby, kancelářské
2017 potřeby,
Management dobrovolnictví pro podporu
2017 regionu

Ne

0

0

0

Sum a 2017

1 100 000,00

0

0

Sum a 2015 - 2017

4 189 700,00

3 089 100,00

44 948,65

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro TOTEM dotaci ve
výši 6 000 Kč na pomůcky pro činnost dobrovolníků a dětí, kancelářské a výtvarné
potřeby, úklidové prostředky, propagaci projektu, náklady na garanta projektu a mzdové
náklady ekonomických prací. V letošním roce již TOTEM obdržel od města dotaci ve výši
1 100 000 Kč na činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci TOTEMu.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci TOTEMu ve výši 6 000 Kč na pomůcky
pro činnost dobrovolníků a dětí, kancelářské a výtvarné potřeby, úklidové prostředky,
propagaci projektu, náklady na garanta projektu a mzdové náklady ekonomických prací.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
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10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 119
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. Na uvedený program podal žádost spolek TRK z.s., Holečkova 2315/44, Praha 5 Smíchov, IČ 27053946 (dále jen spolek TRK).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek TRK podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč
na technické a organizační zajištění projektu Mini – Plzeň 2017 – město dětí. Jedná se
o 2. ročník projektu komplexní hry na „město“, kde si děti společně s dospělými hrají
v kulisách města na to, že v něm žijí a pracují, děti se stávají občany města se všemi právy
a povinnostmi, přejímají odpovědnost za svá rozhodnutí, a to samy a bez rodičů. Projekt
Mini-Plzeň 2017 se uskuteční v době letních prázdnin, potrvá 15 dní. Dotaci žádá spolek
TRK na úhradu nákladů DPP spolupracovníků projektu. Celkové finanční náklady
projektu jsou očekávány ve výši 3 708 910 Kč. V předchozích letech byly spolku TRK
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 27053946 - TRK z.s.
Zdroj
MMP-OK

Rok

Název akce

2015 Dotace P/III/19 - Mini - Plzeň 2015 město dětí

Kázeň
porušená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

220 000,00

210 028,63

9 971,37

Sum a 2015

220 000,00

210 028,63

9 971,37

Sum a 2016

0

0

0

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání 2. ročníku projektu Mini-Plzeň (mzdové
náklady, materiálové náklady, software, služby)

Ne

Částka
schválená

Ne

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

0

0

0

220 000,00

210 028,63

9 971,37

Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek TRK
dotaci na úhradu nákladů DPP spolupracovníků projektu Mini – Plzeň 2017 z důvodu
nesplnění podmínek vyhlášeného dotačního programu (žadatel nemá sídlo, případně sídlo
své pobočky ve městě Plzni).
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku TRK.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku TRK na úhradu nákladů DPP
spolupracovníků projektu Mini – Plzeň 2017.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 120
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek PaNaMo,
Houškova 1187/25, Plzeň, IČ 26985641.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek PaNaMo podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč na technické a organizační zajištění divadelního příměstského tábora
„Divadelní léto pod plzeňským nebem“. Příměstský tábor bude zorganizován pro cca 20
dětí. Finanční náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 58 000 Kč.
V předchozích letech byly spolku PaNaMo poskytnuty z finančních prostředků města
dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za
26985641 PaNaMo
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace P/VI/11 - Můj život s ... (4. ročník)

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OK

2015 Divadelní léto pod plzeňským nebem - víceletý grant na
léta 2012-2015

Ne

1 000 000,00

1 000 000,00

0

ÚMO 3

2015 Divadelní léto pod plzeňským nebem (osmý ročník) 17.6.-25.7.2015

Ne

45 000,00

45 000,00

0

ÚMO 3

2015 Můj život s ….. (čtvrtý ročník) - 10-11/2015

Ne

Sum a 2015

20 000,00

20 000,00

0

1 115 000,00

1 115 000,00

0

MMP-OK

2016 KULT-P/8 - PaNaMo

Ne

400 000,00

400 000,00

0

MMP-OK

2016 P/III/30 - Můj život s ... (5. ročník)

Ne

45 000,00

45 000,00

0

ÚMO 3

2016 Divadelní léto pod plzeňským nebem - 18.6. - 28.7.21016 Ne

64 800,00

64 800,00

0

ÚMO 3

2016 Můj život s …. (pátý ročník) - říjen - listopad 2016

MMP-Odbor
2016 Divadelní léto pod plzeňským nebem - 9. ročník
prezentace a
marketingu
Sum a 2016

Ne

18 000,00

18 000,00

0

Ne

130 000,00

130 000,00

0

657 800,00

657 800,00

0

MMP-OK

2017 P/I/25 - Můj život s .. (6. ročník)

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017 KULT-P/8 - PaNaMo

Ne

400 000,00

0

0

ÚMO 3

2017 Můj život s ….. - pronájem prostor, techniky a technické
zabezpečení - říjen - listopad 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Divadelní léto pod plzeňským nebem ….. - technické
zabezpečení, pronájem elevace, techniky a jevištních
prvků - červen - červenec 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Pořádání divadelního příměstského tábora v rámci
realizace Open Air divadelního festivalu "Divadelní léto
pod plzeňským nebem"

Ne

0

0

0

Sum a 2017

400 000,00

0

0

Sum a 2015 2017

2 172 800,00

1 772 800,00

0

Při hodnocení žádosti spolku PaNaMo členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP
podle kritérií vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota
minimální hranice 15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně
schválit pro spolek PaNaMo dotaci na technické a organizační zajištění divadelního
příměstského tábora „Divadelní léto pod plzeňským nebem“.
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V letošním roce již spolek PaNaMo obdržel od města dotaci ve výši 400 000 Kč na
činnost.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku PaNaMo.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku PaNaMo na technické
a organizační zajištění divadelního příměstského tábora „Divadelní léto pod plzeňským
nebem“.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 121
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Junák – český skaut, okres
Plzeň-město, z.s., Americká 7/29, Plzeň, IČ 40523683 (dále jen Junák okres Plzeň-město).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Junák okres Plzeň-město podal svou žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace
ve výši 200 000 Kč na zastřešení činnosti 9 skautských středisek a více než 50 oddílů,
konkrétně žádá na celoroční účetní a administrativní služby. Ve střediscích a oddílech se
pravidelně sdružuje cca 1300 členů, Junák okres Plzeň-město pořádá tradiční akce pro své
členy i širší veřejnost, organizuje pobytové i příměstské tábory a provozuje lesní školku
Medvíďata pro děti od 2 do 6 let. Finanční náklady celoroční činnosti jsou očekávány ve
výši 1 848 000 Kč. V předchozích letech byly Junáku okres Plzeň-město poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 40523683 - Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň - město
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

MMP-OŠMT

2015 Náklady celoroční činnosti

Ne

300 000,00

300 000,00

0

MMP-SPORT

2015 Technické a organizační zajištění 9-ti sportovních akcí
včetně doprovodných programů

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 3

2015 Podpora kvalitního skautingu v Plzni

Ne

135 000,00

135 000,00

0

450 000,00

450 000,00

0

Sum a 2015
MMP-SPORT

2016 Technické a organizační zajištění 6-ti sportovních akcí
včetně doprovodných programů

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Zastřešení činnosti 9 skautských středisek a 50 oddílů,
pořádání tradičních akcí Skauti dětem, program při
oslavách Slavnosti svobody, pořádání táborů, provoz
lesní školky Medvíďata aj. (celoroční účetní a
administrativní služby)

Ne

130 000,00

130 000,00

0

ÚMO 3

2016 Podpora kvalitního skautingu v Plzni - rok 2016

Ne

95 000,00

95 000,00

0

240 000,00

240 000,00

0

ÚMO 3

2017 Podpora kvalitního skautingu v Plzni - rok 2017

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 Technické a organizační zajištění 6-ti sportovních akcí
včetně doprovodných programů

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Zastřešení činnosti 9 skautských středisek a 50 oddílů,
pořádání tradičních akcí Skauti dětem, program při
oslavách Slavnosti svobody, pořádání táborů, provoz
lesní školky Medvíďata aj. (celoroční účetní a
administrativní služby)

Ne

0

0

0

0

0

0

690 000,00

690 000,00

0

Sum a 2016

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Junáka okres Plzeňměsto dotaci ve výši 130 000 Kč na celoroční účetní a administrativní služby.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Junáku okres Plzeň-město.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Junáku okres Plzeň-město ve výši
130 000 Kč na celoroční účetní a administrativní služby.
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5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 122
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Žonglér, z.s.,
Jesenická 1412/38, Plzeň, IČ 22904522 (dále jen spolek Žonglér).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek Žonglér podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
184 040 Kč na projekt „Cirkusení“. Jedná se o pořádání seminářů, kurzů, akcí, srazů
a workshopů zaměřených na „Nový cirkus“, formu současného divadla s kombinací živé
hudby, žonglérských či artistických výkonů a působivé cirkusové atmosféry. Dále spolek
Žonglér pořádá některé volnočasové kurzy pro děti ze sociálně vyloučených lokalit a vede
1x měsíčně hodiny tělesné výchovy pro Waldorfskou ZŠ Dobromysl o.p.s.
Spolek Žonglér žádá dotaci na mzdové náklady koordinátora projektu - lektora,
žonglovací pomůcky, pronájem tělocvičny a zázemí včetně provozních energií. Finanční
náklady projektu jsou v roce 2017 očekávány ve výši 460 100 Kč. V předchozích letech
byly spolku Žonglér poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno
z informačního systému města ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 22904522 - Žonglér z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace Č/30 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

80 000,00

80 000,00

0

MMP-OSS

2015 Novocirkusové kurzy pro děti a mládež ze sociálně
vyloučených lokalit

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2015 Projekt Tělcirk (honorář za lektory, žonglérské pomůcky) Ne

0

0

0

ÚMO 3

2015 Festival Žonglobalizace - 6.6.2015

Ne

20 000,00

20 000,00

0

100 000,00

100 000,00

0

MMP-OK

2016 KULT-P/14 - Žonglér o. s.

Ne

0

0

0

MMP-OK

2016 Dotace Č/31 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

27 000,00

27 000,00

0

MMP-OK

2016 P/IV/16 - Žonglobalizace 2016

Ne

50 000,00

50 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Pořádání seminářů, kurzů, akcí, srazů a w orkshopů
Ne
zaměřených na Nový cirkus (mzda koordinátora projektu,
žonglovací pomůcky, obruče, pronájem tělocvičny,
zázemí a provozní energie)

10 000,00

10 000,00

0

ÚMO 3

2016 Cirkulárium žije - rok 2016 s výjimkou prázdnin

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2016 Cirkohrátky - březen - prosinec 2016

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2016 Žonglobalizace 2016 - 18.6.2016

Ne

27 000,00

27 000,00

0

ÚMO 3

2016 Youth Zone - 1.5.2016

Ne

0

0

0

MMP-OK

2016 M/76 - Pleasure station Day

Ne

Sum a 2015

Sum a 2016

5 000,00

0

0

119 000,00

114 000,00

0

MMP-OK

2017 Dotace Č/30- náklady na činnost v roce 2017

Ne

25 000,00

0

0

MMP-OK

2017 P/II/28 - Cirkus do Gala 2017

Ne

0

0

0

MMP-OK

2017 P/V/10 - ŽONGLOBOLIZACE 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Cirkusení - rok 2017

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2017 Žonglobalizace 2017 - 29. 5. 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Celoroční volnočasový program pro děti i dospělé
Ne
"Cirkusení", pořádání w orkshopů, kulturních akcí, vedení
hodin tělesné výchovy např. v ZŠ Dobromysl (náklady na
koordinátora projektu a lektora, žonglovací pomůcky a
vybavení, pronájem tělocvičny a zázemí,

0

0

0

25 000,00

0

0

244 000,00

214 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek Žonglér
dotaci ve výši 15 000 Kč na mzdové náklady koordinátora projektu - lektora, žonglovací
pomůcky, pronájem tělocvičny a zázemí včetně provozních energií.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku Žonglér.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku Žonglér ve výši 15 000 Kč na
mzdové náklady koordinátora projektu - lektora, žonglovací pomůcky, pronájem
tělocvičny a zázemí včetně provozních energií.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 124
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek P. S. A. (Plzeňské
sportovní aktivity), o.s., Pallova 44/12, Plzeň, IČ 22876405 (dále jen spolek P. S. A.).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek P. S. A. podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
96 200 Kč na volnočasové aktivity mládeže ve sportovním odvětví wakeboardingu, ke
kterému je třeba vodní vlek, wakeboardy a ochranné pomůcky. V roce 2014 byl instalován
vodní vlek na Borské přehradě, bohužel, v roce 2015 nízká hladina vody v přehradě
nedovolila realizovat tréninky, lekce ani plánované závody. Většina členů přesunula své
sportovní aktivity do wakeparku v německém Schwandorfu. Spolek P. S. A. sdružuje
celkem 172 členů, většinu v mládežnické kategorii. Dotaci žádá spolek P. S. A. především
na permanentky do wakeparku v německém Schwandorfu, dopravu, ubytování, ochranné
helmy, plovací vesty a neopreny. Dále žádá dotaci na náklady spojené s pořádáním
3 letních kempů pro nové zájemce o tento sport. Finanční náklady projektu jsou v roce
2017 očekávány ve výši 192 400 Kč. V předchozích letech byly spolku P. S. A.
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 22876405 - P.S.A. (Plzeňské sportovní aktivity), o.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015

Částka
schválená

Částka
Částka
vyplacená vrácená

0

0

0

MMP-SPORT

2016 Pronájem TVZ, energie, startovné, členský poplatek čsvl, Ne
kurz rozhodčích, nákup sp. vybavení, pořádání 2. ročníku
závodu v Plzni

30 000,00

30 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Volnočasová činnost mládeže ve sportovním odvětví
Ne
w akeboardingu (sezónní permanentky pro děti a mládež,
vybavení, ochranné pomůcky)

5 000,00

5 000,00

0

ÚMO 3

2016 Uspořádání 4 tréninkových kempů o prázdninách,
dokoupení setů pro děti a mládež - červenec - srpen
2016

Ne

15 000,00

15 000,00

0

ÚMO 3

2016 Uspořádání otevřených závodů ve
w akeboardingu/skateboardingu a vodních lyžích na
Litické přehradě v Plzni - září 2016

Ne

10 000,00

0

0

60 000,00

50 000,00

0

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Uspořádání pravidelných kurzů, tréninků, školení
Ne
w akeboardistů, skateboardistů, vodních lyžařů na území
Plzně, zajištění tréninkových hodin a vybavení,
uspořádání 5 tréninkových kempů pro detailnější rozvoj
technických dovedností, dokoupení setů pro děti a

0

0

0

ÚMO 3

2017 Uspořádání otevřených závodů ve
w akeboardingu/skateboardingu a vodních lyžích na
Litické přehradě v Plzni, prezentace w akeboardingu v
rámci sportovních prezentací a akcí pořádané městem
Plzeň - ukázky sportu, spoty, videa

Ne

0

0

0

MMP-SPORT

2017 pronájem sportovního zařízení, náklady na školení
Ne
rozhodčí pro 2017 dle pravidel ČSVLW, nákup materiálu
pro výstavbu FAN BOXU, sezonní permanentky,
doprava, nákup vybavení pro vodní sporty, technické
zajištění sportovní akce v rámci propagace sportu
w akeboardingu

0

0

0

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017
MMP-SPORT

2017 Nákup vleku pro vodní sporty

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Sportovní aktivity dětí a mládeže ve w akeboardingu,
Ne
pořádání kempů (vstupné do w akeboardových areálů v
SRN, sportovní vybavení, doprava, ubytování, technické
a organizační zajištění 3 kempů)

0

0

0

0

0

0

60 000,00

50 000,00

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Při hodnocení žádosti P. S. A. členy Komise pro výchovu a vzdělávání RMP podle kritérií
vyhlášeného dotačního programu nedosáhla průměrná bodová hodnota minimální hranice
15 bodů. Rada města Plzně nedoporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek
P. S. A. dotaci na permanentky do wakeparku v německém Schwandorfu, dopravu,
ubytování, ochranné helmy, plovací vesty, neopreny a náklady spojené s pořádáním
3 letních kempů.
3. Předpokládaný cílový stav:
Neposkytnout finanční dotaci spolku P. S. A.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: neposkytnout finanční dotaci spolku P. S. A. na permanentky do
wakeparku v německém Schwandorfu, dopravu, ubytování, ochranné helmy, plovací
vesty, neopreny a náklady spojené s pořádáním 3 letních kempů.
5. Doporučená varianta řešení:
Neposkytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Nejsou v případě návrhu podle bodu 4 této důvodové zprávy.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 125
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost Dětský folklorní soubor
Mladinka, občanské sdružení, Nepomucká 402/52, Plzeň, IČ 27046974 (dále jen Soubor
Mladinka).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Soubor Mladinka podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
70 000 Kč na činnost mladých tanečníků, hudebníků a zpěváků, reprezentaci českého
lidového umění na festivalech tuzemských i zahraničních. Dotaci žádá Soubor Mladinka
především na ubytování při letním soustředění souboru, dále na dopravu při účasti
souboru na mezinárodním folklorním festivalu v Bojkovicích a pronájem sálu na společné
vystoupení s dětským souborem Světlohlávek z Bojkovic. Finanční náklady projektu jsou
předpokládány ve výši 141 000 Kč. V předchozích letech byly Souboru Mladinka
poskytnuty z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města
ke dni zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 27046974 - Dětský folklorní soubor Mladinka, občanské sdružení
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-OK

2015 Dotace Č/5 - náklady na činnost v roce 2015

Ne

35 000,00

35 000,00

0

MMP-OK

2015 Dotace P/IV/11 - Mladinka - premiéra

Ne

0

0

0

ÚMO 3

2015 Mladinka - cesta na mezinárodní festival Maďarsko - 18.- Ne
21.8.2015

0

0

0

ÚMO 3

2015 Mladinka - premiérový pořad - 1.5.2015

30 000,00

30 000,00

0

65 000,00

65 000,00

0

Ne

Sum a 2015
MMP-OK

2016 Dotace Č/6 - náklady na činnost v roce 2016

Ne

27 000,00

27 000,00

0

MMP-OK

2016 P/III/12 - MLADINKA - 30 let souboru

Ne

20 000,00

20 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Činnost mladých tanečníků a muzikantů - letní
Ne
soustředění s celodenním programem, s volnočasovými
aktivitami (doprava, ubytování, stravování)

11 000,00

11 000,00

0

58 000,00

58 000,00

0

0

0

0

0

0

0

123 000,00

123 000,00

0

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pravidelná volnočasová činnost mladých tanečníků,
Ne
hudebníků a zpěváků, účast na festivalech a přehlídkách,
realizace výměnného zájezdu s dětským souborem
Světlohlávek z Bojkovic na Moravě, pořádání letního
soustředění (doprava, pronájem sálu, ubytování)

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Soubor Mladinka
dotaci ve výši 25 000 Kč na ubytování při letním soustředění souboru, dále na dopravu při
účasti souboru na mezinárodním folklorním festivalu v Bojkovicích a pronájem sálu na
společné vystoupení s dětským souborem Světlohlávek z Bojkovic.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Souboru Mladinka.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Souboru Mladinka ve výši 25 000 Kč na
ubytování při letním soustředění souboru, dále na dopravu při účasti souboru na
mezinárodním folklorním festivalu v Bojkovicích a pronájem sálu na společné vystoupení
s dětským souborem Světlohlávek z Bojkovic.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 126
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podala žádost SPOLEČNOST TADY
A TEĎ, o.p.s., Koterovská 2751/46, Plzeň, IČ 26370417 (dále jen Společnost TADY
A TEĎ).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Společnost TADY A TEĎ podala žádost dne 14. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve
výši 180 599 Kč na volnočasové aktivity dětí a mládeže v klubu Placka, Dámském klubu
a Pánském klubu. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 – 18 let, převážně ze
sociálně vyloučeného prostředí, které je charakteristické omezeným přístupem ke
společenským zdrojům a vytvořenými specifickými přístupy k životu. Děti mají možnost
navštěvovat místa a provozovat činnosti, které jim v běžném životě jinak nejsou dostupné.
Dotace by byla použita na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, nájemné prostor,
el. energii, zemní plyn, spotřební materiál, vybavení, kopírování, tisk, IT služby, cestovné
a telekomunikační poplatky. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
534 501 Kč. V předchozích letech byly Společnosti TADY A TEĎ poskytnuty
z finančních prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni
zpracování důvodové zprávy):
Souhrn za 26370417 - SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

MMP-BEZP

2015 Podpora vzdělávání

Ne

262 000,00

262 000,00

0

MMP-OSS

2015 Podpora vzdělávání

Ne

60 000,00

60 000,00

276,95

MMP-OŠMT

2015 Projekt Podpora vzdělávání dětí ze sociokulturně
Ne
vyloučeného prostředí (mzdové náklady, ostatní služby,
nájemné kanceláře, telekomunikační náklady, el.
energie, učební pomůcky)

20 000,00

20 000,00

0

ÚMO 3

2015 Týdenní pobyt pro děti z plzeňských sociálně
vyloučených lokalit - 3.7.-10.7.2015

Ne

0

0

0

MMP-BEZP

2015 Týdenní pobyt pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí Ne

20 000,00

20 000,00

0

362 000,00

362 000,00

276,95

MMP-OSS

Sum a 2015
2016 Terénní program

Ne

0

0

0

MMP-BEZP

2016 Podpora vzdělávání

Ne

262 000,00

262 000,00

0

MMP-OŠMT

2016 Podpora vzdělávání dětí formou mimoškolní přípravy,
aktivity dětí ve svépomocných skupinách, Dámském
klubu, volnočasovém klubu Placka a Plac (vybavení,
materiál, provozní energie, telefonní poplatky, nájemné
prostor, propagace, kopírování, tisk, služby k

Ne

15 000,00

15 000,00

0

MMP-OSS

2016 Terénní programy

Ne

30 000,00

30 000,00

0

ÚMO 3

2016 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - rok 2016 Ne

22 000,00

22 000,00

0

ÚMO 3

2016 Sociální služba terénní programy - rok 2016

70 000,00

70 000,00

0

399 000,00 399 000,00

0

Ne

Sum a 2016
ÚMO 3

2017 Letní týdenní motivační pobyt - červenec 2017

Ne

0

0

0

MMP-OŠMT

2017 Činnost volnočasového klubu Placka, Dámského a
Pánského klubu pro mládež, realizace letního
motivačního výletu s přespáním v přírodě (mzdové
náklady, služby, vybavení, spotřební materiál, nájemné
prostor, cestovné, telekomunikace, provozní energie)

Ne

0

0

0

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

0

0

0

761 000,00

761 000,00

276,95

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro Společnost TADY
A TEĎ dotaci ve výši 33 000 Kč na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, nájemné
prostor, el. energii, zemní plyn, spotřební materiál, vybavení, kopírování, tisk, IT služby,
cestovné a telekomunikační poplatky.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci Společnosti TADY A TEĎ.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci Společnosti TADY A TEĎ ve výši
33 000 Kč na mzdové náklady včetně zákonných odvodů, nájemné prostor, el. energii,
zemní plyn, spotřební materiál, vybavení, kopírování, tisk, IT služby, cestovné
a telekomunikační poplatky.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA k žádosti č. 127
1. Název problému a jeho charakteristika:
OŠMT vyhlásil dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok
2017. V rámci uvedeného dotačního programu podal žádost spolek ARTEDA, z.s.,
Ořechová 1223/8, Plzeň, IČ 26676087 (dále jen spolek ARTEDA).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Spolek ARTEDA podal žádost dne 15. 11. 2016 a žádá o poskytnutí dotace ve výši
84 000 Kč na realizaci projektu „LÁVKY“. V rámci projektu jsou organizovány
aktivizační zájmové programy pro děti a mládež, pořádány zátěžové outdoorové
terapeutické výjezdy a nabízeny základní poradenské služby, v případě potřeby možnost
situační intervence pro rodinu, která řeší náročnou výchovnou situaci se svým dítětem.
Zájmové programy jsou určeny dětem ve věku 6 – 18 let. Spolek ARTEDA žádá dotaci na
náklady DPP lektorů, nájemné prostor pro aktivizační programy a pro ubytování při
outdoorových výjezdech, materiální vybavení, výtvarné potřeby, kopírování, tisk,
laminování, ceny do soutěží. Finanční náklady projektu jsou očekávány ve výši
119 040 Kč. V předchozích letech byly spolku ARTEDA poskytnuty z finančních
prostředků města dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 26676087 - ARTEDA, z.s.
Zdroj

Rok

Název akce

Kázeň
porušená

Sum a 2015
MMP-BEZP

2016 Program OPAK

Ne

Sum a 2016
MMP-OŠMT

2017 Pořádání aktivačních zájmových programů pro děti a
Ne
mládež v rámci projektu "LÁVKY", pořádání zátěžových
outdoorových terapeutických výjezdů, základní
poradenství (lektorné, pronájem prostor pro realizaci
programu a pro ubytování, výtvarné a rukodělné
materiální vybavení, kopírování, tisk, laminování, ceny do
soutěží)

Sum a 2017
Sum a 2015 - 2017

Částka
schválená

Částka
vyplacená

Částka
vrácená

0

0

0

30 000,00

30 000,00

0

30 000,00

30 000,00

0

0

0

0

0

0

0

30 000,00

30 000,00

0

Rada města Plzně doporučuje Zastupitelstvu města Plzně schválit pro spolek ARTEDA
dotaci ve výši 19 000 Kč na náklady DPP lektorů, nájemné prostor pro aktivizační
programy a pro ubytování při outdoorových výjezdech, materiální vybavení, výtvarné
potřeby, kopírování, tisk, laminování, ceny do soutěží.
3. Předpokládaný cílový stav:
Poskytnout finanční dotaci spolku ARTEDA.
4. Navrhované varianty řešení:
Doporučení RMP: poskytnout finanční dotaci spolku ARTEDA ve výši 19 000 Kč na
náklady DPP lektorů, nájemné prostor pro aktivizační programy a pro ubytování při
outdoorových výjezdech, materiální vybavení, výtvarné potřeby, kopírování, tisk,
laminování, ceny do soutěží.
5. Doporučená varianta řešení:
Poskytnout dotaci podle bodu 4 důvodové zprávy.

Příloha č. 4 k NU OŠMT/4 ze dne 20. 4. 2017

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Je součástí schváleného rozpočtu OŠMT MMP na rok 2017.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Podle návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016 – rozpočet města Plzně na rok 2017.
Usnesení RMP č. 774 ze dne 30. 6. 2016 – vyhlášení dotačních programů v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
Usnesení RMP č. 352 ze dne 6. 4. 2017 – poskytnutí neinvestičních dotací v rámci
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Nejsou.
10. Přílohy:
Nejsou.

