DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Ţádost Gymnázia Františka Křiţíka a základní školy, s.r.o., se sídlem Sokolovská 1165/54,
323 30 Plzeň, IČO 25209957 o poskytnutí dotace z Fondu ţivotního prostředí města Plzně
/dále jen FŢP MP/ na projekt „Zelená škola – podpora ekologických aktivit na GFK“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Škola se dlouhodobě věnuje činnosti v oblasti ochrany ţivotního prostředí a to nejen v rámci
výuky, ale i v rámci projektů. Největší tradici na škole má Den Země zaměřený na ekologické
projekty. V současné době škola navazuje a rozšiřuje ekologické aktivity i na základní školu.
Ve spolupráci s projektantkou budou ţáci a učitelé obnovovat atrium a okolí školy. V atriu
vzniknou skalky, budou zde ukázky dřevin, rostlin a ptačí budky. Dále zde vznikne venkovní
učebna. Rada města Plzně a Komise ţivotního prostředí Rady města Plzně podpořily projekt
v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Gymnáziu Františka Křiţíka a základní škole, s.r.o. dotaci v plné výši 100 tis.
Kč (99 500,--Kč), jak doporučuje RMP a KŢP RMP.
b) Poţadovanou dotaci Gymnáziu Františka Křiţíka a základní škole, s.r.o. 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)
Moţnost krytí v plné výši 99 500,-- Kč z FŢP 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 KŢP RMP č. 26 ze dne 13.4.2015
Usnesení RMP č. 565 ze dne 21.5.2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení KŢP RMP č. 26 ze dne 13.4.2015
Usnesení RMP č. 565 ze dne 21.5. 2015
Formulář ţádosti o poskytnutí dotace z FŢP MP
Tabulka poskytnutých dotací

