DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Žádost Ing. Jiřího Trávníčka, ředitele ZOO a BZ města Plzně o poskytnutí finančních
prostředků na podporu vzdělávacích, naučných i rekreačních aktivit ZOO Plzeň v několika
konkrétních menších projektech.
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Zoologická a botanická zahrada města Plzně žádá o podporu vzdělávacích, naučných
i rekreačních aktivit ZOO Plzeň v několika konkrétních menších projektech, které mají
dopomoci k dalšímu zkvalitnění služeb školám a rodinám a rozšíření nabídky pro veřejnost.
Prvním projektem je vydání dětské knihy „Záhada na ostrově lemurů“ určená čtenářům
do věku 12 let. Poprvé v historii představí vlastní autorský tým dětem zvířata a zoo ve formě
krátkých pohádek, básniček a ilustrací. Cena projektu je 200 tis. Kč vč. DPH. Kniha bude
vhodným dárkem pro děti na školách v obvodu.
Druhým projektem je Expozice jedovatých hub. Jedná se o doplnění jedové zahrádky o dvě
vitríny, jedna s jedovatými houbami lesa a druhá s jedovatými houbami otevřené krajiny.
Expozice tohoto typu umocňují vzdělávací potenciál dětí i dospělých. Modely hub mají
hodnotu 150 tis. Kč a vitríny s podstavci 145 tis. Kč.
Třetím unikátem je Expozice živých fosilií v Podzemí. Model latimérie – doplnění expozice
živých fosilií o tento unikátní druh, který není schopno vystavovat žádné akvárium. Modely
obojživelníků (rekonstrukce) nalezených fosilií nalezených v Nýřanech. Cena za modely
je 300 tis. Kč.
Vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo podpořit dva ze tří projektů a poskytnout finanční prostředky
ve výši 300 tis Kč na:
• dětskou knihu „Záhada na ostrově lemurů“ ve výši 200 tis. Kč
• Expozici jedovatých hub – modely hub a vitríny s podstavci ve výši 100 tis. Kč
3.
Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 300 tis. Kč
na dětskou knihu „Záhada na ostrově Lemurů“ a na Expozici jedovatých hub
a realizace rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 26 /příloha č. 2/
ve výši 300 tis. Kč spočívající v účelovém převodu finančních prostředků z Fondu rezerv
a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu
města Plzně, příspěvkovou organizaci, Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň, IČ 00377015. 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)
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou financovány 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 Ing. Jiřího Trávníčka, ředitele ZOO a BZ města Plzně
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 26

