DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Subjekt HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. podal dne 16. 8. 2019 žádost o individuální dotaci na účast
v Poháru evropské házenkářské federace, který je druhou nejprestižnější klubovou soutěží
v Evropě. Házenkářský klub si díky výborným výsledkům v soutěžích v rámci České republiky
v posledních pěti letech pravidelně zajišťuje právo účasti na těchto evropských házenkářských
pohárech.
Klub má každou sezónu pravidelně logo města Plzně na dresech hráčů ve všech utkáních v rámci
této soutěže a v rámci Extraligy házené ČR. Dále rovněž propaguje město Plzeň umístěním
bannerů s logem města Plzně na všech utkáních, které v rámci těchto dvou soutěží odehrají
v Městské sportovní hale v Plzni.
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání poskytne finanční podporu formou individuální
dotace ve spolupráci s Kanceláří primátora města Plzně. Na základě pověření od vedení města
byla navržená částka upravena na 200 tis. Kč vč. DPH.
V předchozích letech nebyly subjektu HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. z finančních prostředků města
poskytnuty žádné dotace.
3. Předpokládaný cílový stav
Poskytnutí individuální neinvestiční dotace subjektu HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o., IČ: 29098327,
V Šipce 694/9, 301 00 Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu II. tohoto usnesení.

6. Finan ční nároky řešení a možnosti f inančního krytí (včetně všech
následných, napříkl ad provozních nákl adů)
Za účelem zajištění finančního krytí je v bodě II/1 návrhu usnesení navrženo rozpočtové opatření
spočívající v převodu prostředků z rozpočtu provozních transferů Kanceláře primátora do
rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání.
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7. Návrh termí nů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části tohoto usnesení.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94480
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příl ohy:
1) Žádost o poskytnutí dotace
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