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Ţádosti o podporu v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí pro
projekt Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Skutečnost, ţe Ministerstvo ţivotního prostředí (dále MŢP) vyhlásilo
prostřednictvím Státního fondu ţivotního prostředí (dále SFŢP) v pořadí 60.
výzvu pro podávání ţádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu ţivotní prostředí (dále OPŢP) – podoblasti podpory 3.2.1 –
Realizace úspor energie.
2. Projekt „Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň 2“ spočívající v provedení
energeticky úsporných opatření stavebního charakteru na daném objektu –
zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna a rekonstrukce
otvorových výplní.
3. Předpokládané realizační náklady 4,6 mil. Kč vč. DPH, kdy podpora v rámci
OPŢP můţe dosáhnout max. 90 % způsobilých výdajů projektu.
4. Projekt nezakládá prvky veřejné podpory.

II.

Schvaluje
1. Přípravu a podání ţádosti města Plzně o podporu z OPŢP, v podoblasti
podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie pro projekt Zateplení 23. MŠ
Topolová 3, Plzeň, v souladu se Směrnicí MŢP č. 12/2012, Programovým a
Implementačním dokumentem OPŢP a podmínkami 60. výzvy.
2. Předfinancování 100 % realizačních nákladů projektu v předpokládaném
objemu 4,6 mil. Kč, které budou v případě přidělení dotace kryty prostředky
z rozpočtu města Plzně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
v letech 2014 – 2015.
3. Spolufinancování povinného podílu ţadatele na způsobilých výdajích dle výše
přiznané dotace a financování nezpůsobilých výdajů, které bude v případě
přidělení dotace kryto prostředky z rozpočtu MO Plzeň 2 v souladu s přijatým
usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 20/2014.
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4. Podmínku, ţe ţadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka
musí být zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.
5. Pověření Ing. Lubomíra Sloţila, vedoucího Odboru financování a rozpočtu
MMP, k zastupování města Plzně při jednání se SFŢP, podpisu ţádosti o
podporu včetně jejích příloh a všech dokladů souvisejících s jejím podáním do
OPŢP a další administrací projektu.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
Realizovat opatření v souladu s bodem II.1
Termín: 30. dubna 2014
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Sloţil
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Projednáno
v ZMO Plzeň 2 – Slovany
v RMP
Vyvěšeno na úřední desce:
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M. Zrzavecký
Ing. D. Polová
Ing. L. Sloţil
Ing. H. Kuglerovou
Ing. L. Aschenbrennerem

náměstek primátora
11. dubna 2014
vedoucí FIN
ředitelkou EÚ
starostou MO Plzeň 2

dne 25. 3. 2014
dne 11. 4. 2014

č. usnesení: 20
č. usnesení: 286

nepodléhá zveřejnění dle
zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích

souhl.
souhl.

