č. 71

I.

Bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního
prostředí MMP pro rok 2019 (provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům):
- Nadačnímu fondu Zelený poklad, IČ 25229575, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, za
účelem 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,
- Dobrovolnému ekologickému spolku – ochrana ptactva, IČ 45332690, Zábělská 1512/75,
312 00 Plzeň, za účelem 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.
II.

Souhlasí

1. S poskytnutím dotací konkrétním příjemcům z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP
- provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům níže uvedeným žadatelům
pro rok 2019:
č. žadatel
IČ
Závazný účel
Částka
v tis. Kč
1. Nadační
fond 25229575 Dotace bude v souladu se statutem
1 600
Zelený poklad,
Nadačního fondu Zelený poklad využita
se sídlem náměstí
na poskytování nadačních příspěvků a na
Republiky 1,
vlastní projekty nadačního fondu, které
306 32 Plzeň
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.
2. Dobrovolný
45332690 Dotace se použije ke krytí nákladů
620
ekologický spolek
spojených
se
zajištěním
provozu
– ochrana ptactva,
účelového zařízení Záchranné stanice pro
se sídlem Zábělská
handicapované volně žijící živočichy,
1512/75,
s projekty druhové ochrany a s projekty
312 00 Plzeň
ekologické výchovy a vzdělávání.
2. S uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli:
- Nadačním fondem Zelený poklad, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ 25229575,
- Dobrovolným ekologickým spolkem – ochrana ptactva, Zábělská 1512/75, 312 00
Plzeň, IČ 45332690.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit usnesení dle bodu II. tohoto usnesení.

IV.

Ukládá

tajemníkovi MMP
předložit Zastupitelstvu města Plzně návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení.
Termín: 7. 2. 2019
Zodpovídá: Ing. Svobodová Kaiferová

