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DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Uzavření Dodatku č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace z Operačního programu
Podnikání a inovace, Prosperita - Výzva IV (neveřejná podpora), pro projekt „Rozvoj
Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Město Plzeň bylo vyzváno poskytovatelem dotace o možnost čerpání části dotace ještě v roce
2014. Aby bylo poskytovateli dotace možné vyhovět, je nutné provedení změnového řízení,
kterým bude upraven harmonogram projektu – bude rozdělen na 3 etapy a čerpání rozpočtu
projektu bude následně upraveno podle těchto etap. Změnové řízení bylo řádně provedeno a
poskytovatele dotace následně vystavil Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí
dotace.
Schválením tohoto dodatku bude požádáno o část dotace ještě v roce 2014 a tato bude také
v roce 2014 proplacena. Návrh čerpání rozpočtu je uveden v bodě 6. Této důvodové zprávy.
3.

Předpokládaný cílový stav

Podpis Dodatku č. 2 pro projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku –
výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“, jehož znění je přílohou č. 1 návrhu usnesení.
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

Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu města Plzně viz. usnesení ZMP č. 387 ze dne 6. 9. 2012.
Finanční prostředky budou dle aktuální potřeby uvolňovány z Fondu pro kofinancování
dotovaných projektů města.
Přehled čerpání finančních prostředků v letech a úprava harmonogramu projektu (včetně DPH):
Finanční plán - Plzeňský vědecko technologický park III
Rok

2012

2013

2014

2015

Suma

Výdaje v Kč

2 600 144

51 650

92 348 206

0

95 000 000

Příjmy v Kč

0

1 358 190

32 287 060

23 409 750

57 055 000
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7.

Návrh termínů real izace a u rčení odpovědných pracovník ů

Viz návrh usnesení – bod III.
8.

Dříve přijatá usne sení orgánů města nebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí

ZMP č. 306 ze dne 16. 6. 2011
ZMP č. 307 ze dne 16. 6. 2011
ZMP č. 387 ze dne 6. 9. 2012
ZMP č. 545 ze dne 7. 11. 2013
ZMP č. 7 ze dne 30. 1. 2014
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Pl zni

Veškeré závazky města plynou z podepsaných Podmínek poskytnutí dotace a uzavřených
dodatků.
10.

Přílohy

Příloha - Dodatek č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a
prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a
inovace.
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