DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Správy informačních technologií města Plzně, příspěvkové organizace, IČO
66362717 se sídlem Dominikánská 4, 306 31 Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku
z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt „Sběr dat, zajištění
kvality dat včetně technického dozoru nad automatickými měřícími stanicemi (AMS) na
území města Plzně“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Správa informačních technologií města Plzně zajišťuje provoz šesti stanic monitoringu
ovzduší, včetně dodavatelského zpracování získaných dat. Získaná data jsou předávána na
ČHMÚ odkud jsou po zpracování přebírána na městský web, kde se veřejnost může seznámit
s aktuálními hodnotami kvality ovzduší. Roční náklady na zpracování dat jsou 483 000 Kč.
Komise životního prostředí Rady města Plzně nepodpořila projekt plnou částkou
s odůvodněním, že projekt by vzhledem ke svému významu měl mít zajištěno trvalé
financování a dotace z FŽP MP není trvalé řešení na další roky. Rada města Plzně podpořila
projetkou stejnou částkou jako Komise životního prostředí RMP.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout SIT MP finanční příspěvek ve výši 242 500 Kč, jak doporučuje RMP.
b) Poskytnout SIT MP finanční příspěvek v plné výši 483 000 Kč.
c) Požadovaný finanční příspěvek SIT MP 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 483 000 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. 33 z 3. 10. 2016
Usnesení RMP č. 1208 z 27. 10. 2016

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 33 z 3. 10. 2016
Usnesení RMP č. 1208 z 27. 10. 2016
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

