DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Kontrolní skupiny.cz z.s., Raisova 2247/14, 301 00 Plzeň, IČO 22877231 o
poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt
„Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Projekt kolemplzne.cz, který vytvořila nezisková iniciativa, jehož cílem je změnit způsob
dopravy po městě Plzni. Jde o projekt sdíleného využívání jízdních kol, která jsou v ulicích
města k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V roce 2015 bylo rozmístěno po Plzni 50 kol,
z nichž na konci sezóny bylo 13 ukradeno nebo zničeno. V systému je registrováno 205
uživatelů a v loňském roce se na kolech ujelo celkem 5 853 km. Cílem pro rok 2016 je 800
registrovaných uživatelů.
Žádost se týká nákupu 35 ks nových kol (rozšíření nabídky a náhrada za kola ukradená),
pravidelného servisu a oprav kol. Dále se týká vývoje a správy softwaru, který zajišťuje
obsluhu systému vypůjčení, včetně on-line podpory uživatelům.
Rada města Plzně a Komise životního prostředí Rady města Plzně podpořily projekt v plné
výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Kontrolní skupině.cz z.s., dotaci v plné výši 190 400 Kč, jak doporučuje RMP.
b) Požadovanou dotaci Kontrolní skupině.cz z.s., neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Možnost krytí v plné výši 190 400 Kč z FŽP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŽP RMP č. 3 ze dne 11. 1. 2016
Usnesení RMP č. 80 ze dne 4. 2. 2016
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Kontrolní skupina.cz z.s., nemá žádné závazky ani pohledávky vůči městu Plzni.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 3 ze dne 11. 1. 2016
Usnesení RMP č. 80 ze dne 4. 2. 2016
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

