Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem
a s 1. místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Radoslavem Škardou
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu
ţivotního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro Odbor dopravy a
ţivotního prostředí ve výši 70 tis. Kč na projekt „Výsadba dřevin u nového dětského
hřiště v Čermákově ulici“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Jedná se o lokalitu v Plzni, Čermákova ul., k. ú. Plzeň, konkrétně za domy
Čermákova 74 - 80, o udrţovanou travnatou plochu přiléhající aţ k ulici Sukova bez
jakékoliv stromové výsadby. Na pozemku se nalézá pouze několik náletových,
nahodile vysázených dřevin. V měsíci srpnu 2015 zde bylo upraveno a rozšířeno
dětské hřiště. Z důvodu vysoké návštěvnosti lokality a přání obyvatel bylo rozhodnuto
provést výsadbu několika dřevin v okolí uvedeného hřiště.
V první etapě, na níţ byla ţádána dotace, se řeší výsadba dřevin v přímém okolí
dětského hřiště. Jedná se o výsadbu 10 ks dřevin, z toho 2 ks uvnitř hřiště, zbytek
z vnější strany za oplocením. Druh stromu byl vybrán habr – estetická rychle rostoucí
dřevina, snáší sušší stanoviště, nealergenní. 4 kusy budou vysazeny do pravidelné řady
za plot hřiště a jeden kus přímo uprostřed dětského hřiště. V budoucnu bude tvořit
tolik ţádaný stín. Dalším druhem bude nejběţnější, ale také nejméně náročný druh
sakury odrůdy „Kanzan“, která je v době květu velmi estetická, ale opět nealergenní a
netvořící ţádné plody. Jeden strom bude opět vysazen uprostřed hřiště, 4 budou
vysazeny za plot hřiště, na druhou stranu neţ habry (z jiţní strany). Oba druhy stromů
jsou vhodné na dané stanoviště, neboť snáší přísušek, a díky své nejedovatosti jsou
vhodné do prostředí, kde se pohybují malé děti.
RMP usnesením č. 1083 ze dne 15. 10.2015 souhlasí s poskytnutím finančních
prostředků v částce 70 tis. Kč z FŢP na úhradu projektu „Výsadba dřevin u nového
dětského hřiště v Čermákově ulici“ pro Městský obvod Plzeň 3 a s rozpočtovým
opatřením spočívajícím v účelovém převodu částky 70 tis. Kč kryté finančními
prostředky FŢP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem projektu „Výsadba dřevin u
nového dětského hřiště v Čermákově ulici“.
Platnost rozpočtového opatření je vázána na schválení poskytnutí finančních
prostředků z FŢP MP pro MO Plzeň 3 a rozpočtového opatření v Zastupitelstvu města
Plzně.
3. Předpokládaný cílový stav
Přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 na navýšení výdajů ukazatele
“Péče o vzhled obce a zeleň“, provedení rozpočtového opatření po schválení v ZMP.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení
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 (po
schválení v Zastupitelstvu města Plzně).
8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 78 ze dne 1. 12. 2014 – schválený rozpočet
Usnesení RMP č. 1083 ze dne 15. 10. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
---

