Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 036
Datum konání ZMP: 4. 3. 2010

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 80

I.

Bere na vědomí

1. Potřebu provést úpravu směrnice QS 61-26 - Statut Fondu města Plzně pro kofinancování
dotovaných projektů (dále jen FKD) schválenou usnesením ZMP č. 493 ze dne 4. 9. 2008
z důvodu rozšíření možnosti používat zdroje FKD na kofinancování i takových projektů,
které nejsou podporované z dotačních titulů Evropské unie (dále jen EU), ale jsou
objektem otevřených úvěrových rámců od Evropské investiční banky a v souladu
s filozofií podpory z EU. Úplné znění směrnice s vyznačeným návrhem změn je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
2. Rozpočet FKD na rok 2010 schválený usnesením ZMP č. 745 ze dne 10. 12. 2009, kterým
byla mimo jiné schválena blokace na akci „Projekt Čistá Berounka „A“ – čistírna
odpadních vod“ ve výši 85 000 tis. Kč.
3. Usnesení ZMP č. 13 ze dne 28. 1. 2010, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad na
realizaci projektu „Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření“.
II.

Mění

usnesení ZMP č. 493 ze dne 4. 9. 2008, kterým byl přijat Statut FKD (směrnice QS 61-26)
tak, že:
a) bod 1.2 doplňuje na konci 1. věty textem:
….a úvěrů Evropské investiční banky,
b) bod 5.1 doplňuje o odstavec 5
5. Úvěry Evropské investiční banky,
c) bod 5.2 odstavec 1 doplňuje na konci věty textem:
….a úvěrů Evropské investiční banky.
III.
1.
2.

Schvaluje
Snížení blokace Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) na
akci „Projekt Čistá Berounka „A“ – čistírna odpadních vod“ o 50 000 tis. Kč.
Rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitálových výdajů – pořízení budov a
pozemků rozpočtu Odboru nabývání majetku ve výši 50 000 tis. Kč krytých volnými
prostředky FKD na výkupy pozemků souvisejících s akcí „Městský (západní) okruh“, tj.
akcí zahrnutou v seznamu schválených projektů s finanční účastí Evropské investiční
banky v rámci úvěru EIB II, tj. „Plzeňská městská infrastruktura II“.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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Rozpočtové opatření spočívající v:
a) použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje nevyčerpaných v roce 2009 na akce kryté
úvěrem Evropské investiční banky EIB I/2, tj. „Vodohospodářská infrastruktura města
Plzně - B “ v celkové výši 26 172 tis. Kč,
b) zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice rozpočtu Odboru správy
infrastruktury – vodovody a kanalizace o částku 26 172 tis. Kč krytou FRR, resp.
úvěrem EIB I/2 s určením na akce:
- rekonstrukce kanalizace Jiráskova ul. ve výši 10 126 tis. Kč,
- rekonstrukce kanalizace Goethova ul. ve výši 16 044 tis. Kč,
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace Mozartova ul. ve výši 2 tis. Kč.
Zařazení akcí uvedených v bodě III.3 do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru
správy infrastruktury – vodovody a kanalizace.
Rozpočtové opatření spočívající v navýšení provozních výdajů – běžné výdaje rozpočtu
KP – ÚKEP ve výši 5 000 tis. Kč krytých volnými prostředky FKD na akce v rámci
kandidatury města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury.
Zařazení nově zahajované akce „Greenways – sportovně rekreační trasy v údolí řek“ do
jmenovitého seznamu investičních akcí KP – ÚKEP při zachování objemu schváleného
rozpočtu na rok 2010 a se změnou rozpočtu FKD tak, že finanční prostředky ve výši
2 000 tis. Kč schválené na akci „Sport. – relaxační centrum Štruncovy sady I. etapa“
budou převedeny na nově zahajovanou akci „Greenways – sportovně rekreační trasy
v údolí řek“, tj. na akci zahrnutou v seznamu schválených projektů s finanční účastí
Evropské investiční banky v rámci úvěru EIB II, tj. „Plzeňská městská infrastruktura II“.
Rozpočtové opatření spočívající v účelovém převodu ve výši 4 933 tis. Kč do rozpočtu
Městského obvodu Plzeň 4 krytém volnými prostředky FKD na předfinancování projektu
„Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření“.
Ukládá

Radě města Plzně
1. Provést doplnění směrnice QS 61-26 – Statut FKD dle bodu II tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2010
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Složil
2. Snížit blokaci v FKD dle bodu III.1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2010
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Složil
3.

Provést rozpočtová opatření v souladu s bodem III.2, 3 , 5, 7 tohoto usnesení a provést
úpravu rozpočtu FKD dle bodu III.6 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2010
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Složil

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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Zařadit nově zahajované akce do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru správy
infrastruktury dle bodu III.4 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2010
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Bc. Soukup
Zařadit nově zahajované akce do jmenovitého seznamu investičních akcí KP - ÚKEP dle
bodu III.6 tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2010
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Kuglerová

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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