Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

starostka
Zdena Hončarová

NÁVRH USNESENÍ
Č.: DOT (označení)

pro zasedání dne: 22.6.2020

Ve věci: Žádost o dotaci – HOKRA Lhota
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci žádosti zapsaného spolku HOKRA Lhota o
poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota v roce
2020

II.

Schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota, paragraf
3429, položka 5222, na podporu kultury a volnočasových aktivit občanů
tomuto žadateli:
HOKRA LHOTA, z.s., IČ: 04670370 ve výši 35 000 Kč
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy.

III.

Ukládá
starostce MO uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace podle bodu II. tohoto
usnesení.
termín: 30.6.2020

__
Zprávu předkládá:

Zdena Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

15.6.2020

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 22.6.2020
ve věci Žádost o dotaci – HOKRA Lhota

1.

Název problému a jeho charakteristika
Žádosti zapsaného spolku HOKRA Lhota o poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 35 000 Kč z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota v roce 2020.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Spolek HOKRA LHOTA podala žádost na akci – HOKRA CUP, která se konala
již v předchozích letech. Dále spolek žádá na provoz rybářského spolku, který
započal v únoru 2018 svoji činnost. Spolek má také ve výpůjčce horní rybník ve
Lhotě.

3.

Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci HOKRA Lhota, z.s. ve výši 35 000 Kč.

4.

Navrhované varianty řešení
Poskytnout dotaci.

5.

Doporučená varianta
Podle bodu 2 tohoto usnesení.

6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Je kryto schváleným rozpočtem.

7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.

8.

Dříve přijatá usnesení orgánů MO, která s tímto návrhem souhlasí
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