Zastupitelstvo města Plzně dne:

17. října 2012

FIN/1

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

17. října 2012

Žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt ZOO a BZ „Stopy
člověka v přírodě“

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Vyhlášení 23. výzvy k předložení žádostí o dotace v rámci ROP NUTS II
Jihozápad 2007 – 2013, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu, aktivitu - výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní
ruch.

2.

Záměr Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace
(dále pak ZOO a BZ) podat prostřednictvím města žádost o dotaci pro již
několik let připravovaný a v generelu rozvoje ZOO a BZ schválený projekt
„Stopy člověka v přírodě“, který výchovnou a interaktivní formou ukáže vznik
lidské civilizace a postupné ovlivňování přírody člověkem.

3.

Souhrn předpokládaných nákladů na celý projekt je ve výši 39 622 tis. Kč vč.
DPH, kdy dotace z ROP může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů (max.
tedy 33 678 tis. Kč), neboť projekt dle stanoviska Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad nezakládá veřejnou podporu.

4.

V případě přidělení dotace nutnost předfinancování celého projektu z rozpočtu
města v letech 2013 – 2014, neboť k náhradě dotované části způsobilých
výdajů ze zdrojů Regionální rady dojde zpětně.

II.

Schvaluje

1.

Podání žádosti o dotaci jménem statutárního města Plzně na projekt „Stopy
člověka v přírodě“ z ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.1 - Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu, aktivita - výstavba a rekonstrukce kulturní
vybavenosti pro cestovní ruch.

2.

V případě poskytnutí dotace zajištění financování realizace projektu v letech
2013 – 2014 z rozpočtu města Plzně v předpokládané výši 39 622 tis. Kč dle
následujícího modelu:
- předfinancování z rozpočtu MP-FKD (85% dotace) ............... 33 678 tis. Kč
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- spolufinancování celkem (15%) ................................................ 5 944 tis. Kč
z toho:
z rozpočtu MP-FKD ......................................................... 3 000 tis. Kč
z rozpočtu MO 1 .............................................................. 1 000 tis. Kč
z investičního fondu ZOO a BZ ....................................... 1 944 tis. Kč
3.

To, že ZOO a BZ ponese případné neuznatelné náklady projektu a nebude
požadovat v souvislosti s projektem o navýšení provozního rozpočtu.

4.

Podmínku, že výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu
nejméně pěti let ode dne ukončení fyzické realizace projektu v souladu se
smluvně definovanými pravidly a podmínkami ROP NUTS II Jihozápad.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření v souladu s bodem II. usnesení.
Termín: 22. 10. 2012
Zodpovídá:

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy
projednán s:

M. Zrzavecký
Ing. H. Regnerová
Ing. L. Složil
M. Zrzaveckým
I. Rottovou
Mgr. M. Brabcem
PhDr. H. Knížovou
Ing. H. Kuglerovou
Ing. E. Benešem
Ing. J. Trávníčkem

M. Zrzavecký, náměstek primátora
Ing. L. Složil

náměstek primátora
27.9.2012
vedoucí FIN
náměstkem primátora
členkou RMP
starostou MO1 souhl.
ředitelkou ÚSO souhl.
ředitelkou EÚ
souhl.
ředitelem ÚKEP souhl.
ředitelem ZOO souhl.

Vyvěšeno na úřední desce: nepodléhá
Projednáno v RMP dne:
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27.9.2012

č. usnesení: 1294

