DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným
organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s těmito žadateli.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Nadační fond Zelený poklad
Statutární město Plzeň každoročně poskytuje dotaci Nadačnímu fondu Zelený poklad (dále
jen „NFZP“) z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP na poskytování nadačních
příspěvků a na vlastní projekty nadačního fondu. V roce 2018 byla poskytnuta dotace
NFZP z rozpočtu Odboru životního prostředí v celkové výši 1 600 000,- Kč. Na rok 2019
požaduje NFZP dotaci v celkové výši 2 000 000,- Kč. Částka schválená v rozpočtu pro rok
2019 je 1 600 000,- Kč.
Dotace bude v souladu se statutem NFZP využita na poskytování nadačních příspěvků a na
vlastní projekty nadačního fondu, které budou cíleně podporovat zlepšování životního
prostředí v Plzni především v zavedení účinnějšího hospodaření s dešťovými vodami a
rozvoj moderních forem environmentální výchovy a podporu osvětových kampaní.
Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva
Statutární město Plzeň poskytuje každoročně dotaci Dobrovolnému ekologickému spolkuochrana ptactva (dále jen „DESOP“), a to na krytí nákladů spojených se zajištěním
provozu účelového zařízení Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy,
s projekty druhové ochrany a s projekty ekologické výchovy a vzdělávání. V roce 2018
byla poskytnuta dotace DESOP z rozpočtu Odboru životního prostředí v celkové výši
620 000,- Kč. Na rok 2019 požaduje DESOP dotaci ve stejné výši 620 000,- Kč.
Dotace se konkrétně využije na úhradu nákladů na mzdu jednoho zaměstnance, odvody –
sociální a zdravotní pojištění, úhradu nákladů na provoz léčebného zařízení a odchytové
služby, úhradu nákladů na odborné projekty druhové ochrany, ekologickou výchovu,
osvětu a informační servis pro veřejnost a úřady města.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí dotace NFZP ve výši 1 600 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s NFZP, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň.
Poskytnutí dotace DESOP v celkové výši 620 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s DESOP, Zábělská 1512/75, 312 00 Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení
Poskytnutí dotací NFZP (ve výši 1 600 000,- Kč), DESOP (620 000,- Kč) a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli, jak doporučuje OŽP MMP.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Finanční prostředky budou kryty z rozpočtu OŽP – provozní transfery jiným organizacím a
veřejným rozpočtům na rok 2019. Rozpočet na rok 2019 byl schválen ZMP č. 486 dne
13.12.2018.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení Rady města Plzně č. 71 ze dne 21.1.2019.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení Rady města Plzně č. 71 ze dne 21.1.2019,
Žádost o poskytnutí dotace NFZP,
Žádost o poskytnutí dotace DESOP.

