DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost 90. mateřské školy Plzeň, Západní 7, příspěvkové organizace, IČ 70940894 se
sídlem Západní 7, 323 00 Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu životního
prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Revitalizace zahrady II.“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
90. mateřská škola si nechala vypracovat komplexní studii revitalizace zahrady. V I. etapě
došlo k vykácení a prořezání stromů, k obnově několika herních prvků a vybudování jezírka.
Ve II. etapě by mateřská škola chtěla vytvořit zázemí pro pěstitelskou činnost a místo
nevyužívaného pískoviště vytvořit přírodní učebnu se sázecími stoly. Dále do terénu zahrady
zabudovat nové dětské herní prvky a nový habrový plot. Komise životního prostředí Rady
města Plzně podpořila projekt ve výši 92 tis. Kč na habrový plot, částečně na herní prvky a
přírodní učebnu.
Žádost 90. mateřské školy byla již předložena Komisi ŽP RMP 10.9.2014, usnesení č. 25 a
RMP 27.11.2014, usnesení č. 1233. Před jednáním ZMP dne 11.12.2014 byla žádost na návrh
MO Plzeň 1 stažena předkladatelem a vrácena k novému projednání.
Rada města Plzně podpořila 90. mateřskou školu stejnou částkou jako KŽP RMP.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout 90. mateřské škole Plzeň finanční příspěvek ve výši 92
tis. Kč
(92 485-- Kč), jak doporučuje RMP a KŽP RMP.
b) Poskytnout 90. mateřské škole Plzeň finanční příspěvek v plné výši 156 tis. Kč
(156 475,-- Kč).
c) Požadovaný finanční příspěvek 90. mateřské škole 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 156 475,-- 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. 6 ze dne 2.3. 2015
Usnesení KŽP RMP č. 25 ze dne 10.9. 2014
Usnesení RMP č. 1233 ze dne 27.11. 2014
Usnesení RMP č. 390 z 16.4.2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení KŽP č. 6 ze dne 2.3.2015
Usnesení KŽP RMP č. 25 ze dne 10.9.2014
Usnesení RMP č. 1233 ze dne 27.11.2014
Usnesení RMP č. 390 z 16.4.2015
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

