DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Úprava směrnice QS 61-10 Statut fondu životního prostředí.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Fond životního prostředí zřídilo město Plzeň v roce 1991. Tento fond je určen jako podpůrný
finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí včetně čistoty města. Je
nedílným nástrojem ochrany životního prostředí. Pravidla pro nakládání s fondem stanovuje
Statut fondu ŽP.
Úpravy Statutu fondu se týkají kapitoly 5.1.1. Hlavní zdroje. V této kapitole došlo
k aktualizaci jednotlivých právních předpisů platných v současné době.
Další část úpravy se týkaly kapitoly 5.2. Použití FŽP. Zde Komise životního prostředí Rady
města Plzně navrhla úpravu a to vyjmutí písmene f) výstavba dětských hřišť a dětských
herních prvků. Důvodem byla skutečnost, že komise nechce tyto možnosti čerpání
podporovat. Tento názor přetrvává u členů KŽP již několik let. Což ve skutečnosti
dokládá i minimální podpora těchto prvků. Dále je třeba konstatovat, že i vlastní použití
prostředků z fondu životního prostředí je určeno na podporu projektů zlepšujících životní
prostředí a oblast výstavby dětských hřišť a herních prvků do této kategorie nespadá.
Poslední úprava Statutu fondu se týká kapitoly 9 Přílohy nového Statutu FŽP. Zde byl
doplněn formulář žádosti o dotaci z fondu ŽP.
Rada města Plzně na svém jednání ze dne 4.6.2015 odsouhlasila znění statutu s úpravou
týkající se aktualizce právních předpisů a doplnění o formulář žádosti. Navrhla a odsouhlasila
ponechat ve Statutu fondu ŽP bod 5.2 použití FŽP bod f) výstavba dětských hřišť a
dětských herních prvků.
3. Předpokládaný cílový stav
Úprava směrnice QS 61-10 Statut fondu životního prostředí.
4. Navrhované varianty řešení
a) Schválit předložené znění tak jak jej doporučuje RMP (s písemenem f) )
b) Schválit znění statutu fondu tak jak jej doporučuje KŽP RMP (bez písmene f))
c) Neschválit navržené znění statutu fondu
5. Doporučená varianta řešení
Není.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Nejsou.
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 ZMP č. 417/2004 ze dne 17.6.2004.
Usnesení ZMP č. 589/2007 ze dne 15.11.2007.
Usnesení RMP č. 703/2015 ze dne 4.6.2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

10. Příloha
1. Současné platné znění Statutu fondu životního prostředí města Plzně
2. Nové navrhované znění Statutu fondu životního prostředí města Plzně, včetně formuláře
žádosti o dotaci
3. Statut fondu životního prostředí města Plzně formou revize (pro lepší přehlednost)
4. Návrh textu úpravy
5. Usnesení KŽP RMP č. 28/2015 ze dne 13.4.2015.
6. Usensení RMP č.703/2015 ze dne 4.6.2015

