Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

starostka
Zdena Hončarová

NÁVRH USNESENÍ
Č.: DOT (označení)

pro zasedání dne: 20.6.2022

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

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci žádosti zapsaného spolku Linka bezpečí, z.s. o
poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota v roce 2022

II.

Schvaluje
a) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota, paragraf
4379, položka 5222, na podporu sportu a aktivního vyžití ve Lhotě tomuto
žadateli:
Linka bezpečí, z.s. IČ: 61383198 ve výši 5 000 Kč
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy.

III.

Ukládá
starostce MO uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace podle bodu II. tohoto
usnesení.
termín: 15.7.2022

__
Zprávu předkládá:

Zdena Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

20.6.2022

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 20.6.2022
ve věci Žádost o dotace

1.

Název problému a jeho charakteristika
Žádost zapsaného spolku Linka bezpečí o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč
z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota v roce 2022.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
Linka bezpečí, z.s. provozuje bezplatnou dětskou krizovou linku od roku 1994.
Za dobu své činnosti přijala více než 10 a půl milionů hovorů z celé České.
Organizace poskytuje kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a
všem, kteří jednají v jejich zájmu, a to v rámci dvou sociálních služeb: Linka
bezpečí a Rodičovská linka, prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu. Navzdory
své potřebnosti (denně přijmeme takřka 400 kontaktů a asi 500 dětí se nám z
kapacitních důvodů nedovolá) je hrazen provoz Linky bezpečí ze státních dotací
pouze částečně. Abychom mohli dofinancovat náklady na obě sociální služby,
potřebujeme získat další prostředky od měst, obcí a městských částí a obvodů.
Realizací projektu chceme odpovědět na potřebu těch 500 nedovolaných
hovorů denně. Služby Linky bezpečí jsou dostupné po celé České republice,
pomáháme také dětem a mladým lidem z MO Plzeň-10 Lhota.

3.

Předpokládaný cílový stav
Poskytnout dotace Linka bezpečí, z.s. ve výši 5 000 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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