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Bere na vědomí
Možnost podání žádosti o poskytnutí podpory v 20. výzvě Operačního programu Životní
prostředí (dále pak OPŽP) v prioritní ose 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast
podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, kdy termín podání žádosti je
30. června 2010.
Záměr Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany uplatnit žádost o podporu na projekt
„Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru“, který řeší realizaci
odstranění nevhodných dřevin a výsadbu dřevin nových.
Celkové předpokládané způsobilé náklady na projekt ve výši 850 tis. Kč vč. DPH a
maximální výši podpory z OPŽP ve výši 75 %, kdy podpora z Evropského fondu pro
regionální rozvoj může dosáhnout až 70 % způsobilých výdajů a podíl Státního fondu
životního prostředí činí 5 %.
Skutečnost, že RMO Plzeň 2 - Slovany v usnesení č. 87 ze dne 2. 6. 2010 souhlasila se
spolufinancováním projektu z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve výši
minimálně 25 % způsobilých výdajů projektu a všech nezpůsobilých výdajů projektu.
Schvaluje
Podání žádosti jménem statutárního města Plzně o podporu na projekt „Přírodní park
Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru“ z OPŽP, Prioritní osa 6 – Zlepšování
stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
v souladu s Implementačním dokumentem OPŽP a Směrnicí Ministerstva životního
prostředí č. 4/2010.
V případě poskytnutí podpory zajištění předfinancování výdajů na projekt z rozpočtu
města Plzně v předpokládané výši 850 tis. Kč v letech 2011 - 2012.
Spolufinancování projektu z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve výši
minimálně 25 % způsobilých výdajů projektu a všech nezpůsobilých výdajů projektu.
Podmínku, že příjemce podpory musí zajistit udržitelnost opatření po dobu nejméně
deseti let od ukončení projektu.
Pověření Ing. Lubomíra Složila, vedoucího Odboru financování a rozpočtu MMP,
k zastupování města Plzně při jednání se Státním fondem životního prostředí (SFŽP),
podpisu žádosti o podporu včetně jejích příloh a všech dokladů souvisejících s jejím
podáním a s další administrací projektu.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2010
Zodpovídá: Doc. Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Aschenbrenner
Ing. Složil
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