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
33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu
ţivotního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 55. MŠ Plzeň, Mandlova
ul. 6 ve výši 151 400 Kč na projekt „Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady“
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením RMP č. 1278 ze dne 19. 11. 2015 souhlasí Rada města Plzně
s poskytnutím finančního příspěvku v částce 151 tis. Kč (151 400 Kč) z Fondu
ţivotního prostředí města Plzně na úhradu projektu „Cesta do Trnkovy kouzelné
zahrady“ pro 55. mateřskou školu Plzeň, Mandlova ul. 6, příspěvkovou organizaci,
IČO 70941581 a s rozpočtovým opatřením spočívajícím v účelovém převodu částky
151 tis. Kč (151 400 Kč) kryté finančními prostředky FŢP MP do rozpočtu MO Plzeň
3 za účelem realizace projektu „Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady“ pro 55.
mateřskou školu Plzeň, Mandlova ul. 6, IČO 70941581.
Po několika etapách projektu, kdy byly v zahradě MŠ provedeny terénní úpravy,
vytvořena různá centra aktivit pro děti, zakomponována voda, a to jednak z hlediska
environmentální výchovy – jezírko s informační tabulí, tak také voda na hraní –
potůček s hmatovými stezkami, bude mateřská škola pokračovat v tématu Zahrady
Jiřího Trnky.
Poskytované finanční prostředky jsou určeny k vybudování můstku přes jezírko.
Začleněním můstku přes jezírko bude zahájena „Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady“.
Cesta umoţní dětem poznávat a tvořit, a zahrada tak získá zase kousek tajemna a
kouzla.
3. Předpokládaný cílový stav
Přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 3 na navýšení výdajů ukazatele
“Investiční příspěvky MŠ“, 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. 1278 ze dne 19. 11. 2015
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
---

