DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost 16. základní školy a mateřské školy Plzeň, Americká tř. 30, příspěvkové
organizace, IČ 68784597 se sídlem Americká tř. 30, 301 38 Plzeň, o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Duhová
školka – zahrada plná smíchu“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Mateřská škola je součástí 16. ZŠ a MŠ a nachází se ve dvou budovách na adrese
Stromková 29, Plzeň – Radčice a Ke Kostelu 3, Plzeň – Malesice. Žádost o poskytnutí
finančního příspěvku se týká mateřské školky v Malesicích. Provoz odloučeného pracoviště
v Malesicích byl zahájen 4.10.2010. Velká zahrada je osázena listnatými a jehličnatými
stromy, dále se v zahradě nachází pouze jedno pískoviště, tři herní prvky a kreslící tabule.
Prázdný prostor velké zahrady by mateřská škola ráda zaplnila novými herními prvky. Rada
města Plzně a Komise životního prostředí RMP podpořily projekt částečně na nákup
dřevěných herních prvků.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem projektu je vytvořit zahradu s dostatečným množstvím herních prvků a vytvořit tak
lepší podmínky pro spontánní hru dětí.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout 16. ZŠ a MŠ Plzeň finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč, jak doporučuje RMP
a KŽP RMP.
b) Poskytnout 16. ZŠ a MŠ Plzeň finanční příspěvek v plné výši 86 547,-- Kč.
c) Požadovaný finanční příspěvek 16. ZŠ a MŠ Plzeň neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Možnost krytí v plné výši 86 547,-- Kč z FŽP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení RMP č. 563 ze dne 15.5.2014
Usnesení KŽP RMP č. 15 ze dne 5.3.2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

10. Příloha
Usnesení RMP č. 563 ze dne 15.5.2014
Usnesení KŽP RMP č. 15 ze dne 5.3.2014
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

