DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí
(OPŽP) a přijetí dotace na spolufinancování projektu „Borský park v Plzni“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rámci 14. výzvy OPŽP předložilo město v lednu roku 2010 žádost o dotaci k realizaci
projektu „Borský park v Plzni“. Projekt získal podporu v celkovém objemu dotace
2 219 670,-- Kč. Předmětem podpory je regenerace vegetačních prvků v reálu Borského
parku.
3.

Předpokládaný cílový stav

Formou probírek budou z porostů odstraněny uhynulé, odumírající, poškozené, nebezpečné
nebo konkurující dřeviny. Dále dojde k ošetření jednotlivých perspektivních stromů, bude
provedena dosadba nových dřevin a regenerace trávníkových ploch. Realizace započala
v lednu 2012 a je plánována do konce roku 2013. Práce vykonává odborná arboristická firma
Prostrom, která vzešla jako vítěz z výběrového řízení.
4.

Navrhované varianty řešení

Návrh řešení spočívá v uzavření smlouvy a přijetí dotace – není navrhováno variantní řešení.
5.
Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové výdaje projektu
z toho způsobilé výdaje
Podpora celkem
z toho
dotace ze státního rozpočtu (ERDF)
dotace ze SFŽP

2 750 008,08 Kč
2 466 301,00 Kč
2 219 670,90 Kč
2 096 355,85 Kč (rozhodnutí)
123 315,05 Kč (smlouva)

Spolufinancování z rozpočtu města zahrnující úhradu nezpůsobilých výdajů a 10 % podíl
celkových způsobilých veřejných výdajů
530 337,18 Kč
Průběžné financování projektu je zajištěno z provozních výdajů rozpočtu KŘTÚ – SVSMP –
péče o vzhled města.
Podpora ve vztahu k celkovým výdajům projektu představuje 80,71 %.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz. ukládací část návrhu usnesení.
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8.
Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí
RMP č. 1716/2009, ZMP 747/2009
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

9.

Ve smlouvě o poskytnutí podpory se město jako příjemce podpory zaváže m. j. k těmto
povinnostem:
➢ účel, pro který je poskytována dotace dle této smlouvy, bude řádně plněn nejméně po
dobu 10 let od ukončení realizace akce,
➢ nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se
příjemce podpory stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory,
➢ předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby, s výjimkou stávajících věcných břemen) nejméně po
dobu 10 let od ukončení realizace akce a po tutéž dobu je příjemce podpory povinen o
předmět podpory řádně pečovat a zajistit jeho funkčnost.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Návrh smlouvy č. 10055866 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ident. č. 115D122001449
Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace
Technická a finanční příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování
akce
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