Zastupitelstvo města Plzně dne:

6. září 2018
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NÁVRH USNESENÍ
Č.:

6. září 2018

ze dne:

Ve věci:

Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních
služeb MMP.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně:
Bere na vědomí

I.

1. Usnesení Rady města Plzně č. 893 ze dne 23. srpna 2018.
2. Důvodové zprávy č. 1 a 2 ve věci poskytnutí individuálních investičních dotací
z rozpočtu OSS MMP.
3. Skutečnost, že žadatelé předložili žádosti o poskytnutí dotace v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění – žádost byla zkontrolována, obsahuje požadované informace a je uložena
u předkladatele.
II.

Schvaluje
1. Poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 167 tis. Kč organizaci Mezigenerační
a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., IČ 69966303, sídlem Kaznějovská 1517/51,
Plzeň na kofinancování projektu s názvem „Rekonstrukce a dovybavení Mezigeneračního
a dobrovolnického
centra
TOTEM, z. s.“
v rámci
výzvy
ITI
006/06_16_056/ITI_16_01_010 2 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2. V případě, že Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.,
IČ 69966303, nezíská dotaci v rámci výzvy ITI Plzeňské metropolitní oblasti
006/06_16_056/ITI_16_01_0102, pozbylo usnesení vůči tomuto žadateli účinnosti.
3. Poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 115 tis. Kč organizaci Senior residence
Terasy z.ú., IČ 26517621, sídlem Sokolovská 1099/80, Plzeň na pořízení a instalaci sedací
vany s hydro a air masáží (včetně příslušenství) a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
4. Rozpočtové opatření:
Subjekt

Ukazatel

Odbor
služeb

Provozní výdaje sociálních provozní
transfery
jiným organizacím a
veřejným rozpočtům

Odbor
služeb

Kapitálové výdaje sociálních investiční
transfery
jiným organizacím a
veřejným rozpočtům

Operace

Částka
v tis. Kč

Snížení

115

Zvýšení

Pořízení a
instalace sedací
115 vany s hydro a
air masáží
s příslušenstvím
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Závazný účel

5. V případě, že žadatel o dotaci uvedený v bodě II. 1 a 3 odmítne podepsat smlouvu nebo
se nedostaví k podpisu smlouvy do dvou měsíců od obdržení prokazatelné výzvy
k podpisu smlouvy, pozbývá usnesení vůči tomuto žadateli účinnosti – žadatel ztrácí
nárok na poskytnutí dotace.
III. U k l á d á
Radě města Plzně:
1. Poskytnout dotace a uzavřít veřejnoprávní smlouvy podle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2018
2. Provést rozpočtové opatření dle bodu II./4. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2018

Zodpovídá:

Bc. Herinková
Mgr Hynková, MBA, III / 1
Ing. Kotas
Ing. Dezortová, III / 2

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracovaly dne:

Bc. Eva Herinková
23. srpna 2018

vedoucí OSS MMP
Mgr. Karolína Vodičková, MBA
Mgr. Alena Hynková, MBA

Schůze ZMP se zúčastní:
Projednáno s:

Bc. Eva Herinková
Ing. Pavlem Kotasem

náměstkyně primátora mP
náměstek primátora mP

PhDr. Helenou Knížovou, ředitelkou ÚSO

souhlasí

Ing. Hanou Kuglerovou, MBA, ředitelkou EÚ

souhlasí

Ing. Petrou Dezortovou, vedoucí FIN

souhlasí

Mgr. Alenou Hynkovou, MBA, vedoucí OSS

souhlasí

Projednáno v RMP:

23. srpna 2018

usn. č. 893

Zveřejněno na úřední desce:

Nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb.
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