Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 p. Jiřím Strobachem

Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 dle přílohy č. 1 spočívající v převodu
finančních prostředků z rozpočtu Fondu ţivotního prostředí města Plzně /dále jen FŢP
MP/ do rozpočtu MO Plzeň 3
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením RMO č. 758 ze dne 19. 6. 2014 bylo schváleno poskytnutí finančních
prostředků v částce 126 131 Kč (rozpočtová změna 126 tis. Kč) z rozpočtu FŢP MP na
úhradu projektu „Zahrádka plná překvapení“ pro 16. mateřskou školu Plzeň,
Korandova ul.11, příspěvkovou organizaci a rozpočtové opatření spočívající
v účelovém převodu částky 126 tis. Kč kryté finančními prostředky FŢP MP do
rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem realizace uvedeného projektu pro 16. MŠ, Korandova
ul. 11, Plzeň.
Zahradu 16. mateřské školy obklopují vybydlené domy, neudrţované zahrady a
nehezké zdi. Školní zahrada je vyuţívána celoročně, neboť v lokalitě umístěné školky
není moţnost bezpečného pobytu dětí v přírodě. Projekt je rozdělen do dvou etap.
První etapa se týká osazení rostlin před nevzhlednou zeď, instalování herního prvku,
obnovy pískového doskočiště a nákupu dětských lavic a stolů. Komise ţivotního
prostředí Rady města Plzně podpořila projekt částečně na nový herní prvek, obnovu
doskočiště a na vysazení popínavých rostlin.
Cílem obnovy školní zahrady je vylepšit ţivotní prostředí ve středu města, vytvořit u
dětí aktivní vztah k ţivotnímu prostředí – dát dětem příleţitost k pohybu v příjemném
a bezpečnostně vhodném prostoru, dát jim moţnost vnímat rozmanitou přírodu ve
středu města, získat u dětí zájem o dění v přírodě, učit je v přírodě relaxovat a
sportovat.
Finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 145 tis. Kč (I. etapa), z části
budou kryty přijatou dotací a dofinancovány z vlastních zdrojů MŠ.
Platnost rozpočtového opatření je vázána na schválení v ZMP dne 4. 9. 2014.
3. Předpokládaný cílový stav
Provedení rozpočtového opatření č. 17 (po schválení převodu finančních prostředků
z FŢP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 v Zastupitelstvu města Plzně)
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloţeného návrhu

6. Finanční nároky řešení
Nejsou
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor finanční ÚMO Plzeň 3 pro schválení
převodu finančních prostředků z FŢP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 v Zastupitelstvu
města Plzně.

8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 65 ze dne 26. 11. 2013 – schválený rozpočet
Usnesení RMP č. 758 ze dne 19. 6. 2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
---

