DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Přijetí dotace v rámci OPŢP k realizaci projektu „Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rámci 60. výzvy OPŢP předloţilo město 29. 4. 2014 ţádost o dotaci k realizaci projektu
„Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň“. Projekt spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně
výplní a zateplení střešních konstrukcí za účelem sníţení spotřeby energie a sníţení emisí
CO2.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma SENCO Chaloupek s. r. o. Stavba bude zahájena
dne 1. 6. 2015 a dle smlouvy o dílo by k předání dokončeného díla mělo dojít 20. 8. 2015.
3.

Předpokládaný cílový stav

Přijetím dotace v rámci OPŢP dojde k výplatě 90 % způsobilých výdajů vynaloţených při
realizaci projektu.
4.

Navrhované varianty řešení

Návrh řešení spočívá v uzavření smlouvy a přijetí dotace – není navrhováno variantní řešení.
5.
Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové výdaje projektu
z toho:
nezpůsobilé výdaje
způsobilé výdaje
Podpora celkem
z toho
dotace ze státního rozpočtu (FS)
dotace ze SFŢP

3 152 479,00 Kč
698 274,73 Kč
2 454 205,00 Kč
2 208 784,50 Kč
2 086 074,25 (na základě Rozhodnutí MŢP)
122 710,25 (na základě smlouvy se SFŢP)

Spolufinancování ţadatele zahrnující úhradu nezpůsobilých výdajů ve výši 698 274,73 Kč a
povinný 10 % podíl na celkových způsobilých veřejných výdajích (245 420,50 Kč) –
v souhrnu tedy 943 694,50 Kč. Tuto částku uhradí MO Plzeň 2 ze svého rozpočtu na základě
usnesení ZMP č. 174 ze dne 24. 4. 2014.
Podpora bude po přijetí na účet města inkasována do Fondu MP pro kofinancování
dotovaných projektů, neboť z něho bude řešeno předfinancování v objemu předpokládané
dotace.
Podpora ve vztahu k celkovým výdajům projektu představuje 70,06 %.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz. ukládací část návrhu usnesení.
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Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí

8.

RMP č. 286/2014
ZMP č. 174/2014
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

9.

Ve smlouvě o poskytnutí podpory se město jako příjemce podpory zaváţe m. j. k těmto
povinnostem:
 účel, pro který je poskytována dotace dle této smlouvy, bude řádně plněn nejméně po
dobu 5 let od ukončení realizace akce,
 nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se
příjemce podpory stane (pokud jím jiţ není) vlastníkem předmětu podpory,
 předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatíţen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce a
po tutéţ dobu je příjemce podpory povinen předmět podpory řádně provozovat.
Přílohy:

10.
1.
2.

Rozhodnutí MŢP o poskytnutí dotace ident. č. 115D222005381
Návrh smlouvy č. 14209123 o poskytnutí podpory ze SFŢP v rámci OPŢP
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