DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Žádost Mgr. Miluše Kurzové, ředitelky 31. základní školy Plzeň, E. Krásnohorské 10,
příspěvkové organizace, o poskytnutí finančních prostředků na opravu a obnovení provozu
dětského hřiště v areálu školy.
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace požádala MO Plzeň 1
o poskytnutí finančních prostředků na opravu a obnovení provozu dětského hřiště, které se
nachází v areálu 31. ZŠ a slouží též široké veřejnosti z obvodu Plzeň 1. Hřiště disponuje
prolézačkami a dalšími sportovně – zábavnými prvky pro děti, dále je vybaveno přístřeškem
a doplněno in-line dráhou. Hřiště je též oblíbeným místem využívaným okolními MŠ
a školní družinou.
V současnosti musela škola z bezpečnostních důvodů hřiště uzavřít, jelikož některé prvky
neprošly bezpečnostní kontrolou. K opětovnému otevření hřiště v této chvíli chybějí potřebné
finanční zdroje, a proto se obrátila na MO Plzeň 1, na jehož území se škola nachází.
Z poskytnutých finančních prostředků by byla hrazena šplhací sestava a její montáž.
Vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 49 610,- Kč na nákup
dětského prvku pro hřiště v areálu školy.
3.
Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 49 610,- Kč a realizace rozpočtového opatření
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 25 /příloha č. 2/ ve výši ve výši 50 tis. Kč (49 610,- Kč)
spočívající v účelovém převodu finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
do rozpočtu MMP určených pro 31. základní školu Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvkovou
organizaci, Plzeň, E. Krásnohorské 10, PSČ 32311, IČ 70878443 na nákup dětského prvku
pro hřiště v areálu školy. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání.
4.
Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5.
Doporučená varianta řešení
Není.
Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Částka 49 610,- Kč bude financována z rozpočtu MO Plzeň 1 z Fondu rezerv a rozvoje MO
Plzeň 1.
6.

7.
Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. ukládací část návrhu usnesení.
Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
usnesení RMO Plzeň 1 č. … ze dne 11. 6. 2019
8.

9.
Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nešetří se.
10. Přílohy
Příloha č. 1
žádost Mgr. Miluše Kurzové, ředitelky školy
Příloha č. 2
rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 25

