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Žádosti o podporu v rámci OPŽP pro projekt nakládání s odpady
v centrální oblasti města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Vyhlášenou 40. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP) v oblasti podpory 4.1 –
Zkvalitnění nakládání s odpady s finanční alokací pro schválené projekty ve
výši 1 mld. Kč.
2. Záměr Městského obvodu Plzeň 3 realizovat projekt „Revitalizace Sběrného
dvora Vejprnická ulice“ s realizačními náklady 18 mil. Kč vč. DPH a podat
žádost o podporu v rámci 40. výzvy OPŽP k jejich financování.
3. Skutečnost, že podpora v rámci z OPŽP
celkových způsobilých výdajů.

může dosáhnout max. 90 %

4. Prostředky poskytované v oblasti podpory 4.1 nemají charakter veřejné
podpory.
II.

Schvaluje
1. Podání žádosti města Plzně o podporu z OPŽP, v oblasti podpory 4.1 –
Zkvalitnění nakládání s odpady pro projekt „Revitalizace Sběrného dvora
Vejprnická ulice“ v souladu se Směrnicí MŽP č. 3/2011, Programovým a
Implementačním dokumentem OPŽP a podmínkami 40. výzvy.
2. V případě získání podpory zajištění financování realizace projektu v letech
2013 - 2014 z rozpočtu města Plzně dle následujícího modelu:


předfinancování 90 % způsobilých výdajů, neboť k výplatě dotace
dojde zpětně až po dokončení realizace, a to:
a)
z rozpočtu MMP z Fondu MP pro kofinancování dotovaných
projektů max. ve výši 45% způsobilých výdajů
b)
z rozpočtu MO Plzeň 3 ve výši 45 % způsobilých výdajů



spolufinancování povinného 10% podílu žadatele na celkových
způsobilých výdajích a úhrada veškerých nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu MO Plzeň 3.
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3. Skutečnost, že vyvolané provozní náklady projektu budou hrazeny z rozpočtu
MO Plzeň 3, a to bez nároku na zvýšení rozpočtu MO Plzeň 3 k tíži rozpočtu
města. V případě přechodu uvedeného zařízení pod působnost MMP bude tato
skutečnost zohledněna v rámci finančního vztahu MMP a MO Plzeň 3, a to
snížením procentního podílu MO Plzeň 3 na daních ve výši ročních
provozních nákladů uvedeného zařízení.
4. Podmínku, že žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka
musí být zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
Realizovat přijaté usnesení dle bodu II.
Termín: 31. října 2012

Zodpovídá: M. Zrzavecký
J. Strobach
Ing. L.Složil

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:

M. Zrzavecký
Ing. D. Polová

náměstek primátora
12. září 2012

Schůze ZMP se zúčastní:

J. Strobach
Ing. L Složil

starosta MO Plzeň 3
vedoucí FIN

Obsah zprávy projednán s:

Ing. H. Kuglerovou
J. Strobachem

ředitelkou EÚ souhl. – nesouhl.
starostou MO Plzeň 3

Projednáno v RMP dne:
Vyvěšeno na úřední desce:

17. 9. 2012
nepodléhá zveřejnění

č. usnesení: 1251
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