Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
Dne 28. 2. 2014 vyhlásilo MŢP prostřednictví SFŢP výzvu pro podávání ţádostí o
poskytnutí podpory v rámci OPŢP, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, t. j. m. j. zateplování veřejných
budov. Ţádosti jsou přijímány v období od 5. března do 30. dubna 2014.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
MO Plzeň 2 - Slovany je projekčně připraven k realizaci zateplení budovy 23. MŠ
Topolová 3, k níţ je zpracován i energetický audit jako nutný předpoklad k uplatnění
ţádosti o dotaci. Projekt spočívá v zateplení obvodových a střešních konstrukcí a
výměně nebo rekonstrukci otvorových výplní.
3. Předpokládaný cílový stav
Projekty předkládané v dané oblasti podpory jsou zaměřeny na úsporu energie u
konečného spotřebitele zlepšením tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí. Projekty řeší zateplení budov – obvodového a střešního pláště, výměnu
oken a dveří, případně další termoregulační opatření vyplývající z doporučení
energetického auditu.
4. Navrhované varianty řešení
Je navrhováno vyuţít právě otevřené 60. výzvy OPŢP pro získání dotace na realizaci
projektu zateplení budovy předmětné mateřské školy.
5. Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Projekt předpokládá 100 % předfinancování, neboť k výplatě podílu způsobilých
výdajů dojde aţ po jeho realizaci. Předfinancování bude v případě schválení dotace
zajištěno z rozpočtu města – z Fondu pro kofinancování dotovaných projektů.
Spolufinancování povinného podílu ţadatele na celkových způsobilých výdajích a
úhrada veškerých nezpůsobilých výdajů bude řešena z rozpočtu MO
Plzeň 2 v souladu s přijatým usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 20/2014.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz. ukládací část.
Zodpovídá: Ing. Sloţil, vedoucí FIN
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisejí
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ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 20/2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Ţadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka musí být zajištěna
minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.
Přílohy:
1) Usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 20/2014
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