DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 –
pavilon č. 2 (zadní pavilon)“.
2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rámci 64. výzvy OPŽP byla jménem města předložena
„Zateplení 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 – pavilon č. 2
v zateplení obvodových stěn, střešního pláště a výměně
výplní (bočních vchodových dveří) pavilonu č. 2.
Stavební práce realizovala firma MIRAS – stavitelství a
výběrovém řízení.
Zahájení stavebních prací 19. 11. 2015.
Ukončení stavebních prací 21. 12. 2015.
3.

žádost o dotaci k realizaci projektu
(zadní pavilon)“. Projekt spočíval
zbývajících původních otvorových
sanace s. r. o., která zvítězila ve

Předpokládaný cílový stav

Přijetím dotace v rámci OPŽP dojde k výplatě 90 % způsobilých výdajů vynaložených při
realizaci projektu.
4.

Navrhované varianty řešení

Návrh řešení spočívá v uzavření smlouvy a přijetí dotace – není navrhováno variantní řešení.
5.
Doporučená varianta řešení
Nejsou navrhována variantní řešení – viz. bod 4.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Celkové výdaje projektu
z toho:
nezpůsobilé výdaje
způsobilé výdaje
Podpora celkem
z toho
dotace ze státního rozpočtu (FS)
dotace ze SFŽP

1 125 153,06 Kč
512 683,06 Kč
612 470,00 Kč
551 222,00 Kč
520 599,00 Kč (na základě Rozhodnutí MŽP)
30 623,00 Kč (na základě smlouvy se SFŽP)

Projekt byl předfinancován plně z rozpočtu MO Plzeň 3 a do něho bude také poukázána
poskytnutá dotace. MO Plzeň 3 se tak bude podílet na spolufinancování zahrnujícím úhradu
nezpůsobilých výdajů a povinný 10 % podíl na celkových způsobilých veřejných výdajích –
v souhrnu tedy částkou 579 931,06 Kč.
Podpora ve vztahu k celkovým výdajům projektu představuje 48,99 %.
SFŽP jako zprostředkující orgán umožňuje v některých případech příjemcům dotace požádat
o její navýšení. Jedná se o případy, kdy objem víceprací (VP) při realizaci stavby výrazně
překročil celkovou cenu díla, popř. se změnil poměr způsobilosti výdajů. VP musí být věcně
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způsobilé, objektivně nepředvídatelné a musí být naplněny podmínky JŘBU v souladu se
ZVZ v aktuálním znění. Případné navýšení je možné pouze do výše (stropu) z Registračního
listu. Město využilo v daném případě této možnosti a podalo žádost o navýšení dotace. Pokud
SFŽP shledá žádost za odůvodněnou, navýšení proběhne vydáním dodatku Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

7.

Viz ukládací část návrhu usnesení.
Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí

8.

RMP č. 290 ze dne 12. 3. 2015
RMO č. 87 ze dne 3. 3. 2015
RMP č. 249 ze dne 24. 3. 2016
Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

9.

Ve smlouvě o poskytnutí podpory se město jako příjemce podpory zaváže m. j. k těmto
povinnostem:
➢ účel, pro který je poskytována dotace dle této smlouvy, bude řádně plněn nejméně po
dobu 5 let od ukončení realizace akce,
➢ nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se
příjemce podpory stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory,
➢ předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce a
po tutéž dobu je příjemce podpory povinen předmět podpory řádně provozovat.
Přílohy:

10.
1.
2.

Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ident. č. 115D222006774
Návrh smlouvy č. 15234863 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP
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