Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem
a 1. místostarostou panem Mgr. Radoslavem Škardou
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - účelový převod částky 86 890 Kč
(rozpočtová změna 87 tis. Kč) z Fondu ţivotního prostředí města Plzně do rozpočtu
MO Plzeň 3 určením pro 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26, p. o. na realizaci projektu
„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 MŠ postavit dřevěnou přírodní učebnu,
která by dětem i jejich rodičům celoročně slouţila především k environmentální
výchově. U přírodní učebny by téţ 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 svaţitou část zahrady by si
chtěla MŠ nechat usadit lezeckou stěnu.
Hlavním cílem projektu je dosáhnout u dětí a jejich rodiny zvýšeného zájmu o přírodu
a její ochranu.
Poskytnutí dotace v celkové výši 87 tis. Kč (86 892 Kč) a rozpočtové opatření
spočívající v účelovém převodu částky 87 tis. Kč (86 890 Kč) do rozpočtu MO Plzeň
3, kryté FŢP MP, za účelem realizace projektu „Zelená učebna“ pro 70. MŠ Plzeň,
Waltrova 26, příspěvkovou organizaci, 318 00 Plzeň, IČO 70940983 bylo schváleno
usnesením ZMP č. 306 ze dne 18. 6. 2015.
3. Předpokládaný cílový stav
Přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 a navýšení kapitoly „Příspěvky
MŠ na provoz“ a „Investiční příspěvky MŠ“, provedení rozpočtového opatření.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloţeného návrhu usnesení
6. Finanční nároky řešení
Dle předloţeného návrhu usnesení

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3.

8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 78 ze dne 1. 12. 2014 – schválený rozpočet
Usnesení ZMP č. 306 ze dne 18. 6. 2015 – poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nejsou

