DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení administrativní budovy
Koterovská 162, Plzeň“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rámci 50. výzvy OPŽP předložilo město 25. 11. 2013 žádost o dotaci k realizaci projektu
„Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“. Projekt splnil kritéria
přijatelnosti a na základě předložení příslušné dokumentace vydalo k němu MŽP Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na jeho spolufinancování.
Ve výběrovém řízení zvítězila firma MIRAS, stavitelství a sanace, s. r. o. Stavba byla
zahájena dne 4. 5. 2015 a dle smlouvy o dílo by k předání dokončeného díla mělo dojít 17. 8.
2015 a do 1. 9. 2015 by měla být stavba zkolaudována.
3.

Předpokládaný cílový stav

Projekt spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení hlavní
střechy a obou přístavků. Účelem projektu je snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2.
4.

Navrhované varianty řešení

Návrh řešení spočívá v přijetí dotace, která pokryje 41 % celkových nákladů projektu.
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

10 975 695,00 Kč
996 376,00 Kč
9 979 319,00 Kč
4 490 694,00 Kč (45% způsobilých výdajů)

Podpora bude po přijetí na účet města inkasována do Fondu MP pro kofinancování
dotovaných projektů, kdy je s jejím přijetím počítáno ve schváleném rozpočtu pro rok 2015.
V administrativní budově Koterovská 162 sídlí MMP – Odbor registru řidičů a vozidel
v rámci Úřadu správních agend a část SITMP, p. o. Kromě toho je budova dále pronajímána
některým veřejnoprávním (SÚSPK) i soukromým subjektům. Z tohoto důvodu vykazuje
projekt prvky ekonomické činnosti, dotace má tak charakter veřejné podpory a je
poskytována podle obecného nařízení o blokových výjimkách. Od toho je také odvislý její
procentní podíl a skutečnost, že na dotaci se nepodílí SFŽP.
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. 1139/2013, ZMP č. 553/2013 (podání žádosti o podporu)
RMP č. 587/2014, ZMP č. 299/2014 (zařazení akce do jmenovitého seznamu OI MMP a její
financování)
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

9.

Ve smlouvě o poskytnutí podpory se město jako příjemce podpory zaváže 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 již není) vlastníkem předmětu podpory,
 předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce a
po tutéž dobu je příjemce podpory povinen předmět podpory řádně provozovat.
Přílohy:

10.
1.
2.
3.

Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ident. č. 115D222004691
Usnesení ZMP č. 553/2013
Usnesení ZMP č. 299/2014
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