Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí v pořadí 42. výzvu OPŽP pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory v prioritní ose 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur OPŽP je m. j. zaměřena na projekty
ošetření stromů ve významných alejích a péče o památné stromy.
SVS MP má zpracovaný projekt Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni,
který obsahově odpovídá zaměření podpory. Jde o soubor 208 inventarizovaných
stromů a skupin, z nichž 190 ks je navrženo k ošetření. Ve většině případů jde o řez –
zdravotní, výchovný nebo bezpečnostní; 15 stromů je navrženo ke kácení.
3. Předpokládaný cílový stav
Bez využití dotace z OPŽP by SVS MP realizovala projekt vzhledem k jeho finanční
náročnosti po etapách v průběhu několika let. S pomocí dotace by mohl být projekt
realizován jako celek. Samostatně bude přistupováno pouze ke kácení. Povinnou
přílohou žádosti a podmínkou získání dotace je povolení ke kácení, o nějž je
v současné době zažádáno. Pokud nebude vydáno pravomocné rozhodnutí do
okamžiku podání žádosti o dotaci, bude předložen projekt pouze v rozsahu ošetření
jednotlivých stromů. Kácení včetně případného frézování pařezů představuje
v rozpočtu částku necelých 200 tis. Kč.
4. Navrhované varianty řešení
Je navrhováno předložit žádost o podporu projektu Regenerace památné aleje
Kilometrovka v Plzni v rámci oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur ve 42.
výzvě OPŽP.
5. Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.

6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Rozpočet počítá s náklady v objemu 1,320 mil. Kč včetně kácení. Dotace může
dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů, t. j. max. částku 1,188 mil. Kč. Zbývajících
10 % způsobilých výdajů a veškeré případné nezpůsobilé výdaje projektu, hradí
příjemce dotace. V případě získání podpory je třeba zajistit průběžné financování
projektu během jeho realizace, neboť k výplatě dotace dojde až po jeho dokončení.
Model financování je navržen tak, že předfinancování projektu v objemu způsobilých
výdajů bude zajištěno z rozpočtu MMP – Fondu kofinancování dotovaných projektů.
Spolufinancování povinného 10 % podílu žadatele na celkových způsobilých výdajích
a úhrada veškerých nezpůsobilých výdajů bude řešena z rozpočtu KŘTÚ – SVSMP –
péče o vzhled města v letech 2013 – 2014.
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7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz. ukládací část. Žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy byly přijímány do 23.
listopadu 2012. Je proto využit institut „časové tísně“, který umožňuje podat žádost o
dotaci na základě projednání v RMP a její dodatečné schválení v ZMP v situaci, kdy
termín pro podání žádosti předchází řádnému jednání ZMP. Tento postup umožňuje
přijaté usnesení ZMP č. 34 z 24. 1. 2008.
Zodpovídá:

Ing. Složil, vedoucí FIN

8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisejí
Nejsou žádná.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Podáním žádosti město jako příjemce podpory na sebe bere závazek, že zajistí
udržitelnost opatření po dobu nejméně deseti let od ukončení projektu.
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