DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory
podnikání subjektu Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. podal dne 31. 5. 2019 žádost, ve které požaduje
finanční dotaci na rekonstrukci objektu, zejména vybudování sociálního zázemí. Nové sociální
zázemí přispěje k hygienickému zajištění akcí pořádaných skautskými oddíly pro sebe i širokou
veřejnost. V tuto chvíli jsou klubovny bez přístupu vody a vybaveny pouze suchými toaletami.
Subjektu byla schválena dotace na stejný účel ve stejné částce z dotačního titulu Rekonstrukce,
oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury města Plzně na rok
2017. Subjekt se v tomto roce čerpání dotace vzdal s žádostí o ponechání v rozpočtu města Plzně
a možností čerpání v dalších letech. Proto byla tato částka alokována v rozpočtu města Plzně –
Fond rezerv a rozvoje, odkud bude provedeno čerpání prostředků.
Komise pro sport a mládež RMP projednala žádost na svém jednání dne 12. 6. a svým usnesením
doporučila ke schválení, viz. Příloha č. 2.
V předchozích letech byly Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. z finančních
prostředků města poskytnuty dotace (čerpáno z informačního systému města ke dni zpracování
důvodové zprávy):
Souhrn za 49777998 - Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
Kázeň

Částka

Částka

Částka

Částka

porušená

žádosti

schválená

vyplacená

vrácená

430 941,00

430 941,00

0

0

Zdroj

Rok

Název akce

MMP-SPORT

2017

Vybudování sociálního zařízení pro skautské oddíly v
Českém údolí

Ne

2017

Pořádání zážitkového setkání "Postřeliny" a
vzdělávacích kurzů pro skauty "Rádcovský kurz 2017"
(doprava, ubytování, výtvarný a sportovní materiál,
knihy, studijní materiály, ceny do soutěží)

Ne

MMP-OŠMT

ÚMO 4

2019

Skautská družina v Červeném Hrádku: pronájem
zasedací místnosti v budově Červenohrádecká 53/48
(40 x 380 Kč), nákup tábornického vybavení (stany,
soupravy na vaření, sekery, pily), nákup deskových
her, nákup drobného spotřebního materiálu (papíry,
kreslíc

MMP-SPORT

2019

Vybudování sociálního zařízení pro skautské oddíly v
Českém údolí

26 000,00

7 000,00

7 000,00

0

Suma 2017

456 941,00

437 941,00

7 000,00

0

Suma 2018

0

0

0

0

Ne

40 000,00

19 785,00

19 785,00

0

Ne

430 941,00

0

0

0

Suma 2019

470 941,00

19 785,00

19 785,00

0

Suma 2017 - 2019

927 882,00

457 726,00

26 785,00

0

Žádost byla projednána zástupci vedení města Plzně a v Komisi pro sport a mládež RMP.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnout investiční dotaci.
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4. Navrhované varianty řešení
Souhlasit s poskytnutím investiční dotace podle bodu II. 2. tohoto usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu 4. tohoto usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozních nákl adů)
Finanční krytí je zajištěno prostředky FRR MP – Rezervy na podporu sportu ve městě Plzni.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 562 ze dne 12. 11. 2015
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=81367
Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94480
Usnesení RMP č. 724 ze dne 24. 6. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=97019
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
1. Žádost o dotaci.
2. Usnesení Komise pro sport a mládež RMP č. 7/2019
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