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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dne:

19. 6. 2019

RMO1/15 - MSJ

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

19. 6. 2019

Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1
na veřejně prospěšné účely včetně rozpočtového opatření rozpočtu
MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 28

Rada MO Plzeň 1
k návrhu Rady MO Plzeň 1
I.

Bere na vědomí
a) individuální žádosti o poskytnutí dotace 1 - 5 na podporu kulturní a zájmové činnosti,
na sportovní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely dle
přiložené tabulky /příloha č. 1/, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a je uložena
u originálu zápisu
b) návrh rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 28 ve výši
159 tis. Kč (158 500,- Kč) /příloha č. 2/ spočívající v navýšení provozních transferů
jiným organizacím a veřejným rozpočtům pro poskytnutí individuálních dotací
c) zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti Rady
MO Plzeň 1 ze dne 5. 6. 2019 /příloha č. 3/
d) zápis z jednání Komise pro sport a mládež Rady MO Plzeň 1 ze dne 10. 6. 2019
/příloha č. 4/
e) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tím, že text smlouvy bude doplněn
u každé jednotlivé smlouvy o identifikaci žadatele, účel poskytnutí dotace
a částku schválené dotace, případně podporu de minimis nebo vyrovnávací platbu
/příloha č. 5/
f) návrh, že v případě, že nebude smlouva ze strany příjemce dotace podepsána nejdéle
do 30. 8. 2019 usnesení vůči příjemci dotace pozbývá účinnosti

II.

Schvaluje
a) rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 28 ve výši
159 tis. Kč (158 500,- Kč) /příloha č. 2/ spočívající v navýšení provozních transferů
jiným organizacím a veřejným rozpočtům pro poskytnutí individuálních dotací
b) poskytnutí dotací konkrétním žadatelům:

Žadatel
IČ
Účel
Film Servis Plzeň s.r.o. 02748053 32. ročník filmového festivalu Finále Plzeň
Šerák z.s.
06778241 Plzeňská MTB 50

Výše dotace v Kč
100000,00
58500,00

c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s tím, že text smlouvy bude
doplněn u každé jednotlivé smlouvy o identifikaci žadatele, účel poskytnutí dotace
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a částku schválené dotace, případně podporu de minimis nebo vyrovnávací platbu
/příloha č. 3/
d) návrh, že v případě, že nebude smlouva ze strany příjemce dotace podepsána nejdéle
do 30. 8. 2019 usnesení vůči příjemci dotace pozbývá účinnosti
III.

Neschvaluje
poskytnutí dotací konkrétním žadatelům:

Žadatel
iREPORT s.r.o.
Marta Soukupová
Agora CE o.p.s.

IV.

IČ
Účel
24760919 hudební ceny Žebřík 2019
06778241 tvorba CD Culinka a tancohrátky II
27885348 realizace programu simulovaného zastupitelstva

Požadavek v Kč
150000,00
40000,00
17400,00

Ukládá
Ing. Heleně Řežábové, starostce MO Plzeň 1:
a) zajistit podpis smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městským obvodem Plzeň 1
a žadatelem dle bodu II. písmena c) tohoto usnesení
termín: 30. 8. 2019
b) proplatit finanční prostředky schválené Zastupitelstvem MO Plzeň 1 na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městským obvodem Plzeň 1 a žadatelem
termín: 15. 12. 2019

____________________________________________________________
Zprávu předkládá: Rada MO Plzeň 1 – Mgr. Ilona Jehličková, 2. místostarostka MO Plzeň 1
Zprávu zpracovala dne: 11. 6. 2019 Ing. Lucie Levová, FO
Schůze ZMO Plzeň 1 se zúčastní: Mgr. Ilona Jehličková, 2. místostarostka MO Plzeň 1
Obsah zprávy projednán s:
Ing. Jitkou Pojarovou, vedoucí FO
*souhlasí – *nesouhlasí
Mgr. Pavlem Stehlíkem, pověřeným výkonem činností tajemníka ÚMO Plzeň 1
*souhlasí – *nesouhlasí
Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
Mgr. Miroslavem Brabcem, 1. místostarostou MO Plzeň 1
Jiřím Uhlíkem, MBA, 3. místostarostou MO Plzeň
Zveřejněno na úřední desce: nezveřejněno
Projednáno na jednání FV ZMO Plzeň 1 dne 17. 6. 2019
rozpočtové opatření č. 28
Projednáno v RMO Plzeň 1: dne 19. 6. 2019
usnesení č. …
*nehodící se škrtněte
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