Zastupitelstvo města Plzně dne:

7. září 2013

ÚKEP/2

NÁVRH USNES ENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

7. 11. 2013

Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 –
zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody, na projekt
“Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

důvodovou zprávu ve věci Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní, oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody, na projekt “Rekonstrukce a
modernizace úpravny vody Plzeň“;

2.

rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu č. 12126311 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
které jsou přílohou tohoto usnesení a jsou uloženy na organizačním oddělení Odboru
vnitřní správy MMP;

3.

přijaté usnesení ZMP č. 105 ze dne 21. 3. 2013 ve věci kofinancování projektu
„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“;

4.

přijaté usnesení RMP č. 385 ze dne 8. 3. 2012 a usnesení ZMP č. 97 ze dne 22. 3. 2012
ve věci podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci a modernizaci úpravny vody Plzeň"
pro zajištění požadovaných parametrů zpracování vody pro Plzeň a další obce
zásobované z této úpravny.

II.

Schvaluje

1.

přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ na základě
a za podmínek v rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace
ze dne 2. 10. 2013, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení;

2.

uzavření Smlouvy č. 12126311 se Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“, která tvoří přílohu č. 2
tohoto usnesení.
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III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. zajistit realizaci v souladu s bodem II tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2013
X
2. zapracovat prostředky na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace vody Plzeň“
a přijetí dotace do návrhu rozpočtu pro r. 2014 a rozpočtového výhledu pro r. 2015 –
2017.
Termín: 12. 12. 2013
Zodpovídá: Mgr. Martin Baxa
Ing. Erich Beneš (bod III/1)
Martin Zrzavecký
Ing. Hana Kuglerová (bod III/2)

Zprávu předkládá:

Mgr. Běla Zelenková, vedoucí KP

Zprávu zpracoval dne:

Ing. Václav Koubík, ÚKEP MP,
25. 11. 2013

Schůze RMP se zúčastní:

Ing. Erich Beneš, ředitel ÚKEP MP

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Martinem Baxou,
primátorem města Plzně
Martinem Zrzaveckým
náměstkem primátora pro oblast ekonomickou

Mgr. Bělou Zelenkovou, vedoucí KP
Ing. Hanou Kuglerovou
ředitelkou Ekonomického úřadu MMP
JUDr. Dominikem Tomáškem,
vedoucím právního a legislativního odboru
Ing. Erichem Benešem,
ředitelem ÚKEP MP
Vyvěšeno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
Projednáno v RMP:

dne: 7. 11. 2013
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č. usn:

………

Naformátováno: není zvýrazněné

