ZMP 7.11. 2013 - ÚKEP/4
DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Předložení žádosti o dotaci z Operačního program Životní prostředí na sdružený projekt
„Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ do 50. výzvy OPŽP, do oblasti podpory 6.4
Optimalizace vodního režimu krajiny a 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Podmínkou pro možné předložení je schválení předfinancování a spolufinancování projektu
orgány města Plzně.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ řeší zlepšení protipovodňové funkce
dotčeného území. Tohoto cíle bude dosaženo zvýšením retenční schopnosti území, ke kterému
dojde vyhloubením 4 tůní o celkovém retenčním objemu 7 – 8000 m3 . Vyhloubené tůně
budou neprůtočné, proto jejich plnění bude závislé pouze na infiltraci podzemní vody a dotaci
z dešťových srážek. Převážná část vyhloubených tůní (T1,T2 a T3) bude mít přírodní
charakter. Břehy budou stabilizovány biologickými a biotechnickými prvky výhradně
z přírodního materiálu. Jedná se o TTP, biodegradabilní kokosové rohože se zapěstovanými
mokřadními rostlinami. Dále okolo těchto vodních prvků bude provedena výsadba
autochtonních druhů dřevin, jenž by měla podpořit vytvoření mokřadního biotopu, díky
němuž dojde k posílení biodiverzity daného území. Kromě výsadeb v okolí tůní T1, T2 a části
T3 budou provedeny vegetační úpravy v rámci celého území. Jedná se především o zatravnění
doplněné výsadbami stromů a keřů a liniovou výsadbu na dvou úsecích podél cesty vedoucí
ve směru sever-jih.
Projekt obsahuje následující stavební objekty:
SO 001 Přípravné práce
SO 101 Komunikace
SO 102 Schody s dřevěnou lávkou
SO 301 Přírodně rekreační tůně
SO 310 Zrušení vodovodní přípojky
SO 410 Zrušení přípojky kabelu Telefonica Czech Republik, a.s.
SO 801 Vegetační úpravy
Po konzultacích na Agentuře pro ochranu krajiny a Ministerstvu pro životní prostředí byla
jako nejvhodnější zdroj financování vybrána oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu
krajiny a 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Projekt bude podán jako tzv.
sdružený, tzn. čerpání prostředků na jeden projekt v rámci dvou různých oblastí podpory, a to
do 50. výzvy OPŽP, do které je možné podat žádost o dotaci do 29. 11. 2013.
3.

Předpokládaný cílový stav
a) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I.
etapa“ z Operačního program Životní prostředí.
b) Schválení zajištění předfinancování projektu „Vodní plochy Lobezská louka – I.
etapa“ v případě přidělení dotace v rámci rozpočtu města Plzně
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c) Schválení zajištění spolufinancování projektu a financování provozu v případě
přidělení dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4.
4.

Navrhované varianty řešení

Není navrhováno variantní řešení.
5.

Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení - bod II.
6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové odhadované náklady na připravovaný projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I.
etapa“ jsou 14 205 426 Kč s DPH. Z toho je odhadovaná celková výše způsobilých nákladů
pro OPŽP 10 384 751 Kč s DPH. Výše dotace z OPŽP může dosáhnout max. 100 % z
celkových způsobilých nákladů projektu pro oblast podpory 6.4 a max. 75 % z celkových
způsobilých nákladů projektu pro oblast podpory 6.5. Realizace projektu se předpokládá
v letech 2014 - 2015. Předfinancování ve výši předpokládané dotace bude realizováno
z rozpočtu města Plzně, z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů.
Podrobný rozpad struktury financování:

NÁKLADY PROJEKTU VČ. DPH
Celkem náklady (předfinancování z
rozpočtu města Plzně)
Celkem způsobilé náklady
Celkem dotace
Celkem spolufinancování způsobilých
nákladů
Celkem nezpůsobilé náklady
Celkem spolufinancování způsobilých
nákladů a nezpůsobilé náklady
(spolufinancování z rozpočtu MO 4)

Oblast podpory 6.5
(dotace 75%)

Oblast podpory 6.4
(dotace 100%)

CELKEM

1 726 054,17 Kč

12 479 372,12 Kč

14 205 426,29 Kč

805 627,18 Kč
604 220,39 Kč

9 579 124,20 Kč
9 579 124,20 Kč

10 384 751,38 Kč
10 183 344,59 Kč

201 406,80 Kč

0,00 Kč

920 426,99 Kč

2 900 247,92 Kč

3 820 674,91 Kč

1 121 833,78 Kč

2 900 247,92 Kč

4 022 081,71 Kč

201 406,80 Kč

Provozní náklady projektu budou hrazeny z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4.
7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů

Viz návrh usnesení – bod III.
Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo měs tských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0068/13 ze dne 31.10.2013 ve věci Souhlasu s podáním žádosti o
dotaci z Operačního programu životního prostředí pro sdružený projekt „Vodní plochy
Lobezská louka I. etapa“, prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu
krajiny a 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
8.
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9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.
10.
Přílohy
Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 0068/13 ze dne 31. 10. 2013

Zastupitelstvo města Plzně dne:

7. 11. 2013
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