Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

starostka
Zdena Hončarová

NÁVRH USNESENÍ
Č.: DOT (označení)

pro zasedání dne: 07.09.2020

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

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci žádosti paní Ilony Leichtové, ICO: 02642417, bytem
Cedrová 12, 30100 Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 100 000 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:
Ilona Leichtová, ICO: 0264241, bytem Cedrová 12, 30100 Plzeň ve výši 100 000
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:

26.8.2020

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 07.09.2020
ve věci Žádost o dotaci – Benátská noc

1.

Název problému a jeho charakteristika
Žádost paní Ilony Leichtové o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu
MO Plzeň 10 – Lhota v roce 2020.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Cílem je realizace třetího ročníku hudebního festivalu Benátská Noc – zpátky do
Lhoty 2020. Tato akce spojuje Lhotu a její obyvatele, zve Plzeňany ke kulturnímu
vyžití v krásném prostředí za řekou Radbuzou, lávkou Járy Cimrmana ve Lhotě.
Občané Plzně mají s Lhotou spojení MHD, zpět mají možnost se dostat posílenou
noční linkou do Plzně. Vystoupí zde místní dětské a zájmové spolky, začínající
kapely, ale i známí hudebníci.
Získaná dotace bude použita na veškeré náklady spojené s ozvučením, osvětlením,
zastřešením podia, na úhrady honorářů jednotlivých kapel, na mobilní toalety,
pořadatelskou službu, zajištění zdravotníka akce, propagaci akce – plakáty – tisk,
výlep, webovou prezentaci, mediální kampaň včetně sociálních sítí.

3.

Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci Iloně Leichtové ve výši 100 000 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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