Zastupitelstvo města Plzně dne:
Předloženo na stůl!

7. listopadu 2013

ÚKEP/4

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

7. 11. 2013

Žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na sdružený
projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ pro oblast podpory 6.4
Optimalizace vodního režimu krajiny a 6.5 Podpora regenerace
urbanizované krajiny.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Přípravu a následné podání žádostí o dotaci v 50. výzvě Operačního programu
životní prostředí na projekt: „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“.
2. Předloženou důvodovou zprávu včetně přepočítaných rozpočtových nákladů.
3. Celkové odhadované náklady realizace projektu ve výši 14 205 426,29 Kč.
4. Žadatelem o dotaci bude Statutární město Plzeň.
5. Model financování
- předfinancování projektu v předpokládané výši dotace: rozpočet města
Plzně
- podpora z Operačního programu Životní prostředí ve výši max. 100 %
způsobilých nákladů projektu pro oblast podpory 6.4 a 75 %
způsobilých nákladů projektu pro oblast podpory 6.5 tj. kumulativně za
obě oblasti podpory max. 10 183 344,59 Kč
- dofinancování projektu: rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 dle výše
přiznané podpory
- nejedná se o projekt v režimu „de minimis“
6. Předpokládanou realizaci projektu předloženého do 50. výzvy v letech 2014 2015.
7. Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0068/13 ze dne 31. 10. 2013, kterým bylo
schváleno spolufinancování způsobilých výdajů projektu, které spadají do
povinného spolufinancování příjemce dotace a všech nezpůsobilých výdajů
projektu z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4, včetně následného provozu.

II.

Schvaluje
1. Přípravu a následné podání žádosti o dotaci na projekt „Vodní plochy
Lobezská louka – I. etapa“ do 50. výzvy Operačního programu životní
prostředí, oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu a 6.5 - Podpora
regenerace urbanizované krajiny
2. Předfinancování projektu v předpokládané výši dotace, max. ve výši
10 183 344,59 Kč, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně v letech
2014 – 2015 v případě přidělení dotace.
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3. Spolufinancování způsobilých výdajů projektu, které spadají do povinného
spolufinancování příjemce dotace a všech nezpůsobilých výdajů projektu
z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 v letech 2014 – 2015 v případě
přidělení dotace.
4. Financování následného provozu z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4.
5. Podmínku, že výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po
dobu nejméně 10 let od dne ukončení fyzické realizace projektu v soulady se
smluvně definovanými pravidly a podmínkami.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit realizaci v souladu s bodem II/1 tohoto usnesení.
Termín: 29. 11. 2013
2. Zajistit finanční prostředky v souladu s bodem II/2 na pokrytí výdajů
spojených s předfinancováním projektu z rozpočtu města Plzně v případě
přidělení dotace.
Termín: 31. 12. 2013
Zodpovídá: Mgr. Baxa
M. Zrzavecký
Mgr. Chalupný
Ing. Beneš, bod III/1
Ing. Kuglerová, bod III/2
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Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa, primátor

Zprávu zpracoval dne:

Martin Klír, ÚKEP MP
1. 11. 2013

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Erich Beneš, ředitel ÚKEP MP

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Martinem Baxou
primátorem
Martinem Zrzaveckým,
náměstkem primátora
Mgr. Michalem Chalupným,
starostou ÚMO4
Mgr. Bělou Zelenkovou,
vedoucí Kanceláře primátora

souhlasí

Ing. Erichem Benešem,
ředitelem ÚKEP

souhlasí

Ing. Hanou Kuglerovou,
ředitelkou Ekonomického úřadu MMP

souhlasí

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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