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1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014

Akce rozestavěné:
1. Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov
- náklady v r. 2014
- dotace z 23. výzvy ROP, dotace ve výši 85% nákladů
- realizace v letech 2013 – 2014, ukončení akce je 31.5.2014

7,000 mil. Kč

2. Podzemní kontejnerová stání na separovaný odpad
- příprava pro podání žádosti pro rok 2013 (zajišťuje MMP)
- hrazeno z Operačního programu životního prostředí
- odhadované náklady 2,2 mil. Kč (podíl MO 2 – 0,220 mil. Kč)
- lokality: Jiráskovo náměstí, Mikulášské náměstí

2,200 mil. Kč

3. Výstavba průlehu na Božkovském ostrově
4,000 mil. Kč
- probíhají jednání o možnosti podání žádosti o dotaci z programu 6.4 Státního
fondu životního prostředí (revitalizace říčních toků)
- v případě kladného výsledku jednání úprava stávající projektové dokumentace
- termín podání žádosti o dotaci do 30.11.2013
- výše dotace – 100% ze způsobilých výdajů (podíl MO 2 – nezpůsobilé výdaje)
4. Stavební úpravy KD Šeříková - kuchyně
1,000 mil. Kč
- další etapa stavebních úprav KD zahájených v r. 2013
- na vybavení kuchyně se bude podílet i nájemce, uvedená částka je podíl MO P2

Akce nově zahajované:
1. XStavební úpravy KD Šeříková – sociální zařízení v 1. patře
Kč
- další etapa stavebních úprav KD zahájených v r. 2013
- hrazeno v plné výši z rozpočtu MO 2

1,200 mil.

2. Rekonstrukce vnitrobloku NGP – Chvojkovy lomy – 1. etapa
5,000 mil. Kč
- hrazeno z MMR - podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 do výše
70% nákladů, max. 4 mil. Kč
3. 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrově
- 1. etapa provedena v r. 2013
- možno podat žádost o dotaci z fondu životního prostředí m. Plzně
- spoluúčast dle výše přidělené dotace.
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1,200 mil. Kč

4. Greenways - cyklostezka Malostranská – vodní cvičiště
10,000 mil. Kč
- možno podat žádost o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury
5. Kuličková dráha před 20.ZŠ, Brojova ul.
- bude plně hrazeno z rozpočtu MO P2

0,150 mil. Kč
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