Zastupitelstvo města Plzně dne:

2. září 2019

KP/2

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

2. září 2019

Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora
MMP.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

důvodovou zprávu ve věci poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu
Kanceláře primátora MMP,

2.

skutečnost, že je společnosti Svět knihy, s.r.o. uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
poskytnuta veřejná podpora malého rozsahu, tzv. de minimis.

II.

Schvaluje

poskytnutí individuálních finančních dotací níže uvedeným žadatelům z rozpočtu Kanceláře
primátora MMP a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí:
Biskupství plzeňské
250 000,- Kč
IČ: 45334439, náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
Na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje
v Plzni“, především na pokrytí spoluúčasti na restaurování.
Svět knihy, s.r.o.
100 000,- Kč
IČ: 25603990, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Na úhradu nákladů na uspořádání (zejména na pronájem prostor) 2. ročníku mezinárodního
knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Plzeň, který se bude konat ve dnech
20. - 21. 9. 2019.
V případě, že smlouva nebude ze strany příjemce dotace podepsána nejdéle do 2 měsíců ode
dne doručení výzvy k podpisu smlouvy na kontaktní adresu, usnesení vůči příjemci dotace
pozbývá účinnosti.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Zodpovídá: p. primátor
Mgr. Komišová, MBA

Zprávu předkládá:

Mgr. Jana Komišová, MBA
pověřená vedením Kanceláře primátora

Zprávu zpracoval dne:

6. 8. 2019 Ing. Petr Kvarda, KP

Schůze ZMP se zúčastní:

Mgr. Martin Baxa, primátor

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Martinem Baxou
primátorem
Bc. Davidem Šloufem, MBA
radním pro oblast ekonomickou, bytovou
a nakládání s majetkem
Ing. Hanou Kuglerovou, MBA
ředitelkou Ekonomického úřadu MMP

souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce:

Nepodléhá zveřejnění podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

Projednáno v RMP:

dne: 20. 8. 2019

č. usn.: 761

