Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

starostka
Zdena Hončarová

NÁVRH USNESENÍ
Č.: DOT (označení)

pro zasedání dne: 22.2.2021

Ve věci: Dotace na rok 2021 - Muška
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci žádosti zapsaného spolku Muška o poskytnutí dotace
ve výši 99 000 Kč z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota v roce 2021

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:
Muška, z.s., IČ: 26612721 ve výši 99 000 Kč
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy.

III.

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

15.3.2021

__
Zprávu předkládá:

Zdena Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

29.1.2021

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 22.2.2021
ve věci Dotace na rok 2021 - Muška

1.

Název problému a jeho charakteristika
Žádost zapsaného spolku Muška o poskytnutí dotace ve výši 99 000 Kč
z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota v roce 2021.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Muška:
Primárním cílem projektu MUŠKA 2021 je provozování a rozvoj kulturního
centra v Plzni 10 – Lhotě, v budově čp. 68/37, v ulici K Sinoru 37.
Projekt Muška byl zahájen v listopadu 2011 a jeho náplní je celoroční pořádání
kulturních akcí a vzdělávacích kurzů a workshopů. Projekt je cílen na širokou
skupinu občanů z řad dětí, mládeže, rodičů a seniorů zejm. z obvodu Plzeň 10 Lhota. Projekt MUŠKA nabízí občanům kurzy, workshopy, přednášky a kulturní
akce v místě blízkému jejich bydlišti, kde účastníci získávají nové znalosti a
dovednosti, poznávají své sousedy a navazují nové sociální vazby, které jsou
prevencí mezigeneračních a sousedských sporů. Projekt si z dlouhodobého
hlediska klade za cíl rehabilitaci a obohacení kulturního a společenského života
v obvodu Plzeň 10.
Sekundárním cílem projektu je prohlubování mezigeneračních vztahů a vztahů
mezi starousedlíky a novými obyvateli v obvodu Plzeň 10, zejména
propojováním aktivit jednotlivých účastníků kurzů a seminářů v rámci výstav a
při realizaci kulturních akcí (např. Lhotský betlém, který se rok od roku rozrůstá
o nové figury jak z tvorby dětí, tak z tvorby seniorů). Pravidelným výstupem
projektu Muška je tisk kalendáře sestaveného z tvorby účastníků kurzů a
workshopů.

3.

Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotaci Muška, z.s. ve výši 99 000 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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