Příloha č. 3 k NU OŠMT/1
ZMP 16. 2. 2012
Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 004
Datum konání ZMP: 27. 1. 2011

Označení návrhu usnesení: ÚKEP/1

č.13

I.
1.

2.

3.

II.
1.

2.
3.

4.

Bere na vědomí
Návrhy smluv o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad mezi městem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad pro
projekt:
„Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro
sport“ - dotace 33 121 788,- Kč (příloha č. 1).
„Nástavby budov 22. ZŠ“ – dotace 56 550 433,- Kč (příloha č. 2).
„Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ“ – dotace 11 807 403,- Kč (příloha č. 3)
odpovídající 92,5 % celkových výdajů projektu .
Skutečnost, že město Plzeň doložilo všechny doklady nezbytné pro podpis smlouvy, jak
vyžadují podmínky programu, potvrdil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad předávacími protokoly ze dne 13. 12. 2010 (1. ZŠ - příloha č. 4), 9. 12. 2010
(22. ZŠ – příloha č. 5, 31. ZŠ – příloha č. 6).
Blokaci v rámci rozpočtu Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na „Zlepšení
technického stavu a dovybavení infrastruktury ZŠ (1. ZŠ, 22. ZŠ, 31. ZŠ)“.
Schvaluje
Uzavření smluv mezi statutárním městem Plzeň a Regionální radou regionu soudržnosti
Jihozápad, IČ: 75086999, se sídlem Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice o
poskytnutí dotace z ROP JZ na realizaci projektů dle bodu I. tohoto usnesení.
Zařazení nově zahajované akce „Nástavby budov 22. ZŠ“ do jmenovitého seznamu
investičních akcí Odboru investic MMP na rok 2011.
Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMP na rok 2011:
„Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro
sport“,
„Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ“.
Uvolnění finančních prostředků blokovaných ve Fondu MP pro kofinancování
dotovaných projektů na „Zlepšení technického stavu a dovybavení infrastruktury ZŠ (1.
ZŠ, 22. ZŠ, 31. ZŠ)“ ve výši 62 765 tis. Kč.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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5. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice
rozpočtu Odboru investic MMP o částku 29 700 tis. Kč krytou z FKD MP s tím, že
prostředky jsou určeny na akci „Nástavby budov 22. ZŠ“.
Pokračování usn. č. 13
Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu
Odboru investic MMP o částku 300 tis. Kč krytou z FKD MP s tím, že prostředky jsou
určeny na akci „Nástavby budov 22. ZŠ“.
7. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice
rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP o částku 19 700 tis. Kč krytou
z FKD MP s tím, že prostředky jsou určeny na akci „Rekonstrukce a rozšíření atletického
sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“.
8. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP o částku 300 tis. Kč krytou z FKD MP
s tím, že prostředky jsou určeny na akci „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště
1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“.
9. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice
rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP o částku 12 560 tis. Kč krytou
z FKD MP s tím, že prostředky jsou určeny na akci „Rekonstrukce víceúčelových hřišť
31. ZŠ“.
10. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP o částku 205 tis. Kč krytou z FKD MP
s tím, že prostředky jsou určeny na akci „Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ“.
6.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit uzavření smluv o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ v souladu s bodem
II.1 tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2011
Zodpovídá: p. primátor
M. Zrzavecký
Ing. Beneš
Ing. Prokopová
2.

Zařadit nově zahajovanou akci „Nástavby budov 22. ZŠ“ do jmenovitého seznamu
investičních akcí Odboru investic MMP dle bodu III.2 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2011
Zodpovídá: p. primátor

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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3.

4.

Označení návrhu usnesení: ÚKEP/1
M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský

Zařadit nově zahajované akce „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ
v Plzni a výstavba zázemí pro sport“ a „Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ“ do
jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP
dle bodu II.3 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2011
Zodpovídá: p. primátor
M. Zrzavecký
Ing. Kozák
Pokračování usn. č. 13
Provést rozpočtová opatření dle bodu III.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tohoto usnesení po podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle bodu I.1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2011
Zodpovídá: p. primátor
M. Zrzavecký
Ing. Složil

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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