DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.
Název problému a jeho charakteristika
Žádost Mgr. Heleny Brunclíkové, ředitelky Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18,
příspěvkové organizace, o poskytnutí finančních prostředků na Primární prevenci sociálně
patologických jevů a na podporu volnočasových aktivit (na nákup a úpravu krojů pro kroužek
lidových tanců Boleváček).
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace požádala
MO Plzeň 1 o poskytnutí finančních prostředků na Primární prevenci sociálně patologických
jevů a na podporu volnočasových aktivit.
Škola se pravidelně věnuje aktivitám v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Jednou
z nejdůležitějších aktivit je pořádání adaptačních kurzů pro nové kolektivy. Jedná se
o děti z 1. a 6. ročníků. Význam těchto adaptačních kurzů je v utváření pozitivních sociálních
vazeb, odhalují se i kritická místa a možné prvky rizikových forem chování dětí, podporují
komunikační dovednosti apod. Škola získala dotace ve výši 19 000,- Kč od OŠMT MMP, ale
vzhledem velkému počtu přihlášených žáků je tato částka nedostačující a škola žádá
o podporu ve výši 50 000,- Kč městský obvod Plzeň 1.
Bolevecká ZŠ založila v roce 2012 kroužek lidových tanců Boleváček. Do současné doby se
počet jeho členů rozrostl a získal řadu příznivců. Cílem školy je udržet zájem dětí o práci
v kroužku, v dětech upevňovat sounáležitost dětí se školou, s Bolevcem, městem Plzní a
vytvářet v dětech vztah k našemu kulturnímu dědictví. Děti vystupují průběžně na akcích
obvodu, města a reprezentují naše město i v rámci České republiky. Škola získala v rámci
dotačního programu OŠMT MMP dotaci ve výši 24 000,- Kč, ale tato částka je pro činnost
kroužku nedostačující a proto žádá o finanční podporu ve výši 50 000,- Kč.
Vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 30 tis. Kč na podporu
kroužku lidových tanců Boleváček – náklady na pořízení nových krojů, opravy a nákup
součástí krojů dle žádosti.
3.
Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč a realizace rozpočtového opatření
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 27 /příloha č. 2/ ve výši 30 tis. Kč spočívající
v účelovém převodu finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu
MMP určených pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkovou
organizaci, náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ 49777581 na nákup a úpravu
krojů pro kroužek lidových tanců Boleváček. 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 30 000,- 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
Nejsou.
9.
Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nešetří se.
8.

10. Přílohy
Příloha č. 1
žádost Mgr. Heleny Brunclíkové, ředitelky školy
Příloha č. 2
rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 27

