Zastupitelstvo města Plzně dne:

13. března 2014

ÚKEP/8

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

13. 3. 2014

Žádost o dotaci na projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1) možnost získat dotaci ve výši až 85% způsobilých výdajů projektu z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a
obcí, oblast podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center, vyhlášeného
Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, pro projekt “Rekonstrukce
Lochotínského amfiteátru“, který řeší rekonstrukci stávající infrastruktury amfiteátru
optimalizaci kapacity a komfort hlediště, dovybavení moderním technickým
zařízením, zkvalitnění architektonických a stavebních detailů a novou výstavbu
hospodářské budovy pro dravce.
2) celkové předpokládané náklady realizace projektu ve výši max. 34,4 mil. Kč včetně
DPH (Statutární město Plzeň je od 1. 1. 2009 plátcem DPH. Předmětem projektu
Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru není pro město ekonomická činnost. Objekt
amfiteátru je svěřen přílohou ke zřizovací listině Zoologické a botanické zahradě
města Plzně, p.o., přičemž hodnota rekonstrukce bude převedena na tuto příspěvkovou
organizaci. Z tohoto důvodu se pro město nejedná o ekonomickou činnost, nárok na
odpočet DPH nemůže být a nebude uplatňován, a proto bude způsobilým výdajem
v rámci dotace),
3) Model financování
a. předfinancování projektu ve výši 100 %: město Plzeň, max. 34,4 mil. Kč,
b. dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši max.
85 % způsobilých nákladů tj. max. 24 741 000 Kč,
c. dofinancování projektu: město Plzeň dle výše přiznané podpory, předpoklad
max. 9 659 000,-Kč,
d. nejedná se o projekt v režimu „de minimis“,
4) Xpředpokládaná realizace projektu v letech 2014-2015,
5) dobu udržitelnosti a monitorovací období projektu 5 let dle podmínek dotace.
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II.

Schvaluje
1) podání žádosti o dotaci na projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“
2) předfinancování projektu ve výši 100% (tj. v předpokládané výši 34,4 mil. Kč včetně
DPH), které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně v letech 2014-2015 v
případě přidělení dotace,
3) spolufinancování způsobilých výdajů dle výše přiznané dotace a financováním
nezpůsobilých výdajů, které bude kryté prostředky v letech 2014-2015 z rozpočtu
města Plzně v případě přidělení dotace,
4) zařazení akce “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ do projektové přípravy
jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru investic MMP,
5) rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitálových výdajů – stavební investice
rozpočtu Odboru investic MMP o částku 610 tis. Kč krytou Fondem MP pro
kofinancování dotovaných projektů s určením na akci “Rekonstrukce Lochotínského
amfiteátru“ pro vypracování projektové dokumentace ve stupni prováděcí
dokumentace stavby pro výběr zhotovitele stavby po podání žádosti o dotaci.

III.

Ukládá
Radě města Plzně
1) Zajistit realizaci v souladu s bodem II./1 tohoto usnesení.
Termín: 17. 03. 2014
2) Zařadit novou investiční akci do projektové přípravy jmenovitého seznamu
investičních akcí Odboru investic MMP bodu II./4 tohoto usnesení.
Termín: 17. 03. 2014
3) Provést rozpočtové opatření dle bodu II./5 tohoto usnesení.
Termín: 17. 03. 2014

Zodpovídá:
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Mgr. Martin Baxa,
Martin Zrzavecký
Ing. Erich Beneš (bod III/1)
Ing. Kozohorský (III/2)
Ing. Složil (bod III/3)
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Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval(a) dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

Mgr. Martin Baxa,
primátor města Plzně
25. 02. 2014
Bc. Jana Pachmannová,
ÚKEP
Ing. Erich Beneš,
ředitel ÚKEP

Obsah zprávy projednán s: Mgr. Martinem Baxou,
primátorem města Plzně
Martinem Zrzaveckým,
náměstkem primátora pro
oblast ekonomickou
Mgr. Bělou Zelenkovou,
vedoucí kanceláře primátora

souhlasí

Ing. Hanou Kuglerovou,
ředitelkou EÚ MMP

souhlasí

Ing. Jiřím Kozohorským
ředitelem TÚ MMP

souhlasí

Ing. Lubošem Složilem,
vedoucím FIN MMP

souhlasí

Ing. Erichem Benešem,
ředitelem ÚKEP

souhlasí

PhDr. Helenou Knížovou
ředitelkou ÚSO

souhlasí

Ing. Jiřím Trávníčkem
souhlasí
ředitelem Zoologické a
botanické zahrady města Plzně
JUDr. Dominikem Tomáškem, souhlasí
vedoucí PO MMP

Vyvěšeno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
Projednáno v RMP:

č. usn.: 114

dne: 27. 02. 2014
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