DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Zbůch, V Sídlišti 349, se sídlem
V Sídlišti 349, Zbůch, IČ 70839352 o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města
Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Zahrada pro všechny – 1. etapa“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Projekt se týká úpravy zahrady odloučeného pracoviště Odborné školy, Základní školy a
Mateřské školy Zbůch, a to v Macháčkově ulici v Plzni – Skvrňanech. Na odloučeném
pracovišti v Macháčkově ulici se nyní nachází 2 třídy speciální mateřské školy, 5 tříd pro
žáky s autismem, 3 třídy praktické školy dvouleté a 1 třída dvouletého učebního oboru
zahradnická výroba. Zahrada je koncepčně rozdělena do 3 částí v souvislosti s hlavními
aktivitami žáků ve škole. Jedná se o části zahradnictví, škola v zahradě a herna v zahradě. I.
etapa projektu se týká terénních úprav v zahradě – odstranění nevhodných dřevin, příprava
centrální cesty a modelace terénu v prostoru kytičkové zahrady.
Rada města Plzně a Komise životního prostředí RMP podpořily projekt v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem projektu je úprava školní zahrady.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Odborné škole, Základní škole a Mateřské škole, Zbůch dotaci v plné výši 171
tis. Kč (171 007,-- Kč), jak doporučuje RMP a KŽP RMP.
b) Požadovanou dotaci Odborné škole, Základní škole a Mateřské škole, Zbůch
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 171 007,-- 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 KŽP RMP č. 20 ze dne 7.5.2014
Usnesení RMP č. 754 ze dne 19.6.2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch nemá žádné závazky ani pohledávky
vůči městu Plzni.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 20 ze dne 7.5.2014
Usnesení RMP č. 754 ze dne 19.6. 2014
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

