Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1
Číslo ZMO: 31.
Datum konání ZMO: 18.6.2014
čl. 460
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

1/

2/

bere na

vědomí

a/

skutečnost, že Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 nerozhodla
o rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 u žádostí č. 12, 44 a 45
v celkové výši 355 000,- Kč určených na podporu sportovní, tělovýchovné,
kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní 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/

usnesení Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 č. 4 o tom,
že o žádostech č. 12, 44, 45 rozhodne Rada městského obvodu Plzeň 1 na svém
zasedání dne 10. 6. 2014

c/

skutečnost, že pokud bude poskytnuta dotace u žádosti č. 12, budou finanční
prostředky poskytnuty v režimu podpory de minimis

d/

zápis z jednání Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Rady MO
Plzeň 1 ze dne 28. 5. 2014 /příloha č. 2/, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení a je uložena u originálu zápisu

e/

návrh, že v případě, že nebude smlouva ze strany příjemce dotace podepsána
nejdéle do 31. 8. 2014, usnesení vůči příjemci dotace pozbývá účinnosti

schvaluje
a/

poskytnutí dotací žadatelům:
•
•

•

žádost č. 12 - ”Pod Zelenou Horou“, Tojice 22, Tojice 12, IČ 22818740 ve
výši 273 000,- Kč na Knihu Roudná a Lochotín napříč staletími – grafický
návrh, úprava fotografií, mapky, sazba, tisk, vazba, distribuce apod.
žádost č. 44 – Dům Dětí a Mládeže Talent o. p. s., Krašovská 1729/16,
Plzeň
IČ 29164192 ve výši 50 000,- Kč na akci Talentmánie – moderátor, zvukař,
pronájem aparatury, vystoupení umělců, ceny pro děti, propagace apod.
žádost č. 45 – Sdružení sportovních klubů Bolevec, K Prokopávce 1473/45,
Plzeň
IČ 66361486 ve výši 25 000,- Kč na akci fotbalový turnaj – zábavné
odpoledne pro děti – organizace turnaje, ceny, nafukovací atrakce

dle návrhu RMO Plzeň 1 za podmínky, že bude Zastupitelstvem MO Plzeň 1
schváleno rozpočtové opatření č. 22 dne 18. 6. 2014
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3/

b/

návrh, že pokud bude poskytnuta dotace u žádosti č. 12, budou finanční
prostředky poskytnuty v režimu podpory de minimis

c/

návrh, že v případě, že nebude smlouva ze strany příjemce dotace podepsána
nejdéle do 31. 8. 2014, usnesení vůči příjemci dotace pozbývá účinnosti

ukládá
Tajemnici ÚMO Plzeň 1:
a/

zajistit podpis smluv o poskytnutí dotace mezi Městským obvodem Plzeň 1 a
žadateli dle bodu 2/ písmena a) tohoto usnesení
termín: 31. 8. 2014

b/

proplatit finanční prostředky schválené Zastupitelstvem MO Plzeň 1 na základě
uzavřených smluv o poskytnutí dotace mezi Městským obvodem Plzeň 1 a
žadateli
termín: do 15. 12. 2014

