DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika
Žádost Ing. Milana Sterlyho, ředitele Správy veřejného statku města Plzně o poskytnutí
finančních prostředků ve výši 336 000,00 Kč.

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
Správa veřejného statku města Plzně požádala MO Plzeň 1 o poskytnutí finančních
prostředků ve výš 336 tis. Kč na umístění osmi outdoorových cvičebních strojů pro děti,
včetně informativní tabule, na pozemku p. č. 2925/1 v k. ú. Bolevec. Předmětná
cvičební zařízení jsou speciálně ergonomicky navržena tak, aby vyhovovala dětské
ergonomii a schopnostem dětí.
Vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 336 000,00 Kč.

3.

Předpokládaný cílový stav
Realizovat rozpočtové opatření MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 12 ve výši 336 tis. Kč
spočívající v převodu finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do
rozpočtu MMP s určením pro rozpočet KŘTÚ – SVSMP – Péče o vzhled města, na
realizaci akce „Dětské cvičící prvky v rekreační oblasti Bolevecké rybníky“. Finanční
prostředky podléhají finančnímu vypořádání.

4.

Navrhované varianty řešení
Nejsou.

5.

Doporučená varianta řešení
Dle usnesení Rady MO Plzeň 1 č. … ze dne 11. 4. 2018.

6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Částka 336 000,00 Kč bude financována z rozpočtu MO Plzeň 1 z Fondu rezerv a
rozvoje. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání.

7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz ukládací část návrhu usnesení.

8.

Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. … ze dne 11. 4. 2018.

9.

Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nešetří se.

10. Přílohy
Příloha č. 1 - žádost Ing. Milana Sterlyho, ředitele Správy veřejného statku města Plzně
Příloha č. 2 - rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 12

