DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí individuálních dotací pro rok 2018 v rámci upraveného rozpočtu Odboru sportu MMP
– kapitálové výdaje – investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2018
jednotlivým žadatelům.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň usnesením ZMP č. 125 ze dne 19. 4. 2018 upravilo rozpočet Odboru sportu MMP
na rok 2018, kde byly alokovány finanční prostředky - kapitálové výdaje - investiční transfery
jiným organizacím a veřejným rozpočtům v souhrnné částce na podporu plzeňských sportovišť na zastřešení venkovních beach-kurtů TJ Lokomotiva Plzeň z. s. nafukovací halou v částce
4 300 000 Kč a spolufinancování rekonstrukce areálu SK PLZEŇ 1894 z. s. v částce 6 000 000
Kč – viz dílčí důvodové zprávy č. 1 – 2. V rozpočtu Odboru sportu MMP byla pro tuto oblast
vyčleněna finanční částka ve výši 10 300 000 Kč. Ke svému doporučení přijala Komise pro sport
a mládež RMP dne 30. 5. 2018 závěrečné usnesení č. 5/18, jehož plné znění je uvedeno v příloze
č. 4 tohoto usnesení. RMP doporučuje ZMP schválit individuální dotaci pro TJ Lokomotiva
Plzeň z. s. ve výši 4 300 00 Kč a dále individuální dotaci pro SK PLZEŇ 1894 z. s. v částce
6 000 000 Kč. V rámci jednotného systému pro schvalování dotací je pro uzavření smluv
nezbytné schválení jednotlivých dotací konkrétním příjemcům.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí individuálních dotací v rámci podpory sportu a tělovýchovy v Plzni pro rok 2018
jednotlivým žadatelům.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnutí individuálních dotací žadatelům dle bodu 2. důvodové zprávy.
5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu 4. důvodové zprávy.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti f inančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozn ích nákl adů)
Je kryto upraveným rozpočtem.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 125 ze dne 19. 4. 2018 – přebytek hospodaření města Plzně za rok 2017.
Usnesení RMP č. 688 ze dne 31. 5. 2018 – poskytnutí individuálních investičních dotací
z rozpočtu Odboru sportu MMP.
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9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že žádný ze žadatelů o poskytnutí dotace nemá vůči městu
Plzeň závazky po lhůtě splatnosti.
10.
1)
2)
3)
4)

Přílohy
Důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto usnesení.
Žádost TJ Lokomotiva Plzeň z. s.
Žádost SK Plzeň 1894 z. s.
Usnesení Komise pro sport a mládež RMP č. 5/18 ze dne 30. 5. 2018 + prezenční listina.
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