Příloha č. 4
ZMP 18. 6. 2015 – ŘEÚ/1
Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 006
Datum konání ZMP: 7. 4. 2011

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 129
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III.

Bere na vědomí
Finanční smlouvu „Plzeňská městská infrastruktura II“ uzavřenou mezi Evropskou
investiční bankou a statutárním městem Plzeň dne 7. 12. 2009 včetně Přehledu A.1.1, ve
kterém jsou vyjmenovány podprojekty již schválené ke spolufinancování z úvěru od
Evropské investiční banky (Příloha č. 1 podkladových materiálů). Přidělené úvěrové
zdroje činí 1,3 mld. Kč z celkových možných 2 mld. Kč.
Aktualizovaný Přehled podprojektů spolufinancovaných z úvěru Evropské investiční
banky A.2.2 rozšířený o nově zařazované podprojekty (Příloha č. 2 podkladových
materiálů), na které je možné čerpat další finanční zdroje z úvěrového rámce 2 mld. Kč.
Předběžnou akceptaci nových podprojektů a návrhu změn stávajících podprojektů ze
strany Evropské investiční banky.
Skutečnost, že konečné rozhodnutí o přidělení úvěrových prostředků na nové podprojekty
v rámci projektu „Plzeňská městská infrastruktura II“, vystaví Evropská investiční banka
po předložení Žádosti o přidělení úvěrových prostředků (Příloha č. 3 podkladových
materiálů).
Usnesení ZMP č. 64 ze dne 3. 3. 2011, kterým bylo schváleno zařazení akce „Divadlo
Jízdecká - realizace“ do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru investic MMP a
potřebu upravit rozpočtový výhled v letech realizace akce.
Schvaluje
Aktualizovaný Přehled podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru Evropské
investiční banky A.2.2 (Příloha č. 2 podkladových materiálů).
Přidělení úvěrových prostředků (Příloha č. 3 podkladových materiálů) na nově zařazené
podprojekty do aktualizovaného Přehledu A.2.2 (podprojekty č. 16, 17, 18).
Upravený rozpočtový výhled v letech 2012 – 2014 dle Přílohy č. 4 podkladových
materiálů v návaznosti na zařazení akce „Divadlo Jízdecká – realizace“.
Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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2.

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová

Pokračování usn. č.
Zajistit podpis primátora města Plzně na Žádosti o přidělení úvěrových prostředků na
nově zařazené podprojekty.
Termín: 31. 5. 2011
Zodpovídá: p. primátor
Ing. Kuglerová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora
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