DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost 70. mateřské školy Plzeň, Waltrova 26, příspěvkové organizace, IČO 70940983 se
sídlem Waltrova 26, 318 00 Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu životního
prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Zelená učebna“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
70. mateřská škola se nachází ve Skvrňanech. Zahrada mateřské školy je rozlehlá a členitá.
V rovinaté části zahrady by chtěla mateřská škola postavit dřevěnou přírodní učebnu, která by
dětem i jejich rodičům celoročně sloužila především k environmentální výchově. U přírodní
učebny by též měla být postavena tabule. Další část projektu se týká nakoupení zeleně a
zahradnického nářadí, kterým si děti budou moci vybudovat bylinkovou zahrádku, květinový
a zeleninový záhon. Na svažitou část zahrady by si chtěla mateřská škola nechat usadit
lezeckou stěnu. Komise životního prostředí Rady města Plzně podpořila projekt částečně a to
na přírodní učebnu s tabulí a nákup zeleně a zahradnického nářadí. Komise nepodpořila herní
prvek, z toho důvodu, že pro zlepšení životního prostředí na zahradě mateřské školy má malý
přínos. Rada města Plzně podpořila 70. mateřskou školu stejnou částkou jako KŽP RMP.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout 70. mateřské škole Plzeň finanční příspěvek ve výši 87 tis.
(86 890,-- Kč), jak doporučuje RMP a KŽP RMP.
b) Poskytnout 70. mateřské škole Plzeň finanční příspěvek v plné výši 116 305,-- Kč .
c) Požadovaný finanční příspěvek 70. mateřské škole Plzeň neposkytnout.

Kč

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 116 305,-- 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 13.4. 2015
Usnesení RMP č. 559 z 21.5.2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení KŽP č. 20 ze dne 13.4.2015
Usnesení RMP č. 559 z 21.5.2015
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

