Důvodová zpráva
1) Název problému a jeho charakteristika
Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2017.
2) Konstatování současného stavu a jeho analýza
Kaţdý rok je potřeba projednat a schválit plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany.
Usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 70/2016 ze dne 6. 12. 2016 byl schválen rozpočet MO
Plzeň 2- Slovany pro rok 2017. Pro investiční výstavbu obvodu Plzeň Slovany byly určeny
finanční prostředky ve výši 2,955 mil. Kč (PD WC na Boţkovském ostrově, PD přístavba šatny
KD Šeříková, PD parkoviště KD šeříková, PD zázemí pro MP, komunikace ). Dále bude ZMO
předloţeno ke schválení rozpočtové opatření k převodu nevyčerpaných finančních prostředků
z FRR v roce 2016 ve výši 4,193 mil. Kč - viz. příloha č. 1.
A. Investice
Investice započaté v roce 2016:
 Skate- park „Bazén“:
Rozpočtová cena – 3,3 mil. Kč
Vysoutěţená cena – 3,021 mil. Kč + další náklady – PD, autorský dozor, BOZP, …
V prosinci 2016 vybrán dodavatel, stavba bude dokončena v květnu roku 2017.
Investice plánované v roce 2017 - finančně zajištěné:
 Vnitroblok Koterovská 69-79:
Zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Cena z rozpočtu 9,5
mil. Kč vč. DPH. Město Plzeň schválilo spoluúčast ve výši 3 mil. Kč za předpokladu
finančního podílu MO P2 ve výši 2,5 mil. Kč. Ţádost o dotaci ve výši 4 mil. Kč.
Finance z FRR se zapojí v případě přidělení dotace.
 Obnova Jiráskovo náměstí:
V roce 2015 byl získán grant z Nadace Proměny, probíhá příprava architektonické
soutěţe na podobu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady, jejíţ část má být
zpřístupněna veřejnosti. Schválený podíl fin. prostředků MO P2. Plánovaný převod na
MMP dle usn. ZMO 49/2015 a usn. ZMP 73/2016.
Další moţné investice (v případě finančních prostředků):
 Cyklostezka Greenways Koterov – Starý Plzenec:
DÚR zpracovaná v r. 2015. V roce 2016 byla zpracovaná DSP. Spolupráce MO P2
s městem Starý Plzenec na přípravě společné ţádosti o dotaci- aţ 90 % uznatelných
nákladů. V první polovině roku 2017 bude pravděpodobně moţné podat ţádost o
finanční prostředky EU v rámci IROP. V případě přiznání dotace podíl MO P 2 bude
0,57 mil. Kč.
 Koterov- propojení kanalizace s ÚKS:
Vysoutěţeno, čeká se na dokončení ÚKS (zajišťuje odbor investic MMP).
 51. MŠ Částkova 6, Plzeň- zateplení budovy:
PD z r. 2011, předpokládaná cena 5,1 mil. Kč vč. DPH. Před realizací nutno
aktualizovat vč. energetického auditu. Moţná dotace aţ 40 % uznatelných nákladů (v
případě přiznání dotace podíl MO P2 3,06 mil. Kč).
 Přístavba šatny KD Šeříková:
Zahájeno řízení o ÚR 6.12.2016, po vydání bude zadána PD ke stavebnímu řízení.
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 Parkoviště KD Šeříková:
Zahájeno řízení o ÚR 6.12.2016, po vydání bude zadána PD ke stavebnímu řízení.
 Prodlouţení kanalizace - NaVýsluní:
Podává se ţádost o stavební povolení.
 Vnitroblok M. Horákové x Chválenická x Nepomucká:
Nutno dopracovat PDPS.
 Rekonstrukce ul. Pod Hradem (1. etapa):
Připraveno k realizaci.
 Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (2. etapa):
Moţno rozdělit na 2 etapy po cca 5 mil. Kč.
 Rekonstrukce ul. Na Rychtě:
Předpoklad SP v roce 2017.
B. Projektové dokumentace
Projektové dokumentace započaté v roce 2016:

 Cyklostezka Greenways Koterov – Starý Plzenec:
Nutno dopracovat PDPS.
 Vnitroblok Koterovská 69-79:
SP vydáno 10.1.2017. Zpracovává se PDPS.
 Vnitroblok M. Horákové x Chválenická x Nepomucká:
Chybí PDPS, pozastaveno (nebude se realizovat v roce 2017).
 WC na Boţkovském ostrově:
Na PD uzavřena Smlouva o dílo.
 Rekonstrukce ul. Na Rychtě:
Práce na PD zahájeny v r. 2015, v r. 2017 DSP a PDPS.
 Rekonstrukce ul. Na Výsluní:
Práce na PD zahájeny v r. 2015, v roce 2017 DÚR a DSP.
 Hasičská zbrojnice Koterov- dostavba a rekonstrukce:
DSP v r. 2017 po vydání ÚR.
 Vnitroblok Francouzská x Slovanská alej x Brojova:
Vybrán dodavatel PD, uzavřena SoD, po zpracování bude předáno SVS.
 Koterovská náves č.p. 17- kanalizační přípojka:
zpracování DÚR v r. 2016 pozastaveno z důvodu nutného vyjasnění koncepce
odkanalizování a realizačních nákladů, v r. 2017 bude zpracována studie.
Projektové dokumentace plánované v roce 2017- finančně zajištěné:
 Přístavba šatny KD Šeříková :
Po vydání ÚR bude zadána PD ke SP DSP, PDPS -1/2017.
 Parkoviště KD Šeříková:
Po vydání ÚR bude zadána PD ke SP DSP, PDPS -1/2017.
 Zázemí pro Městskou Policii (ÚMO P 2):
Zadání PD 1/2017, sloučené územní a stavební řízení (studie, SP DSP, PDPS).
Projektové dokumentace plánované v roce 2017- finančně nezajištěné:
 Malostranská jezírka:
Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS. Je zpracovaná
studie proveditelnosti.
 Ulice Do Zámostí:
Vybrán dodavatel PD, SoD po schválení fin. prostředků z přebytku. Po zpracování PD
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bude předáno SVS MMP.
 51. MŠ Částkova 6, Plzeň- zateplení budovy:
Aktualizace PD z roku 2011 včetně rozpočtu a energetického auditu.
Na realizaci dalších plánovaných investic v roce 2017 uvedených v příloze č. 1 bude
předloţen poţadavek ke schválení financování z FRR. V případě zajištění dalších finančních
prostředků mimo stávající rozpočet (dotace) a rozdělení FRR v průběhu roku 2017 se
prostředky pouţijí na nově zahajované akce dle aktuální situace dle přílohy č. 1.
3) Předpokládaný cílový stav
Schválení plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2017 v Zastupitelstvu MO
Plzeň 2 – Slovany.
4) Navrhované varianty řešení
Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2017 - viz příloha č. 1.
Variantní řešení není předkládáno.
5) Doporučená varianta řešení
Schválení plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017.
Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost projednala Plán investiční činnosti dne 9. 1.
2016, RMO Plzeň 2 Slovany schválila Plán dne 25.1.2017.
6) Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Pro investiční výstavbu obvodu Plzeň Slovany byly určeny ve schváleném rozpočtu pro rok
2017finanční prostředky na investiční výstavbu ve výši 2,955 mil. Kč. Další finanční krytí
inv. akcí vč. PD ve výši 4,193 mil. Kč bude zajištěno po schválení rozpočtového opatření č. 1
schvalovaného v ZMO 31.1.2017.
Pouţití finančních prostředků:
Investice započaté v roce 2016:
- Skate- park „Bazén“ (realizace): financování investiční akce bude kryto převodem financí
z FRR nevyčerpaných v roce 2016 po schválení v ZMO 31.1.2017.
Investice plánované v roce 2017- finančně zajištěné (realizace):
-VNB Koterovská 69-79- 2,095 mil. Kč kryto ze schváleného rozpočtu 2017 + 0,405 mil. Kč
převodem financí z FRR nevyčerpaných v roce 2016 po schválení v ZMO 31.1.2017.
-Obnova Jiráskova nám.- 1,650 mil. Kč převod fin. prostředků na MMP v rámci
předfinancování spoluúčasti na realizaci investiční akce.
Projektové dokumentace započaté v roce 2016:
-Rekonstrukce tech. zázemí BO- kryto ze schváleného rozpočtu 2017.
-Ostatní projektové dokumentace viz. příloha č. 1 budou financovány převodem financí
z FRR nevyčerpaných v roce 2016 po schválení v ZMO 31.1.2017.
Projektové dokumentace plánované v roce 2017- finančně zajištěné:
Akce uvedené v tabulce přílohy č. 1- budou financovány převodem financí z FRR
nevyčerpaných v roce 2016 po schválení v ZMO 31.1.2017.
7) Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Realizace plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany průběţně v roce 2017 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
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Zajistí: odbor MaI

termín: 31. 12. 2017
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