DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice se sídlem Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň,
IČO 00075370 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně
/dále jen FŽP MP/ na projekt „Dětská náves“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V obci Dolní Vlkýš probíhá nová výstavba rodinných domů a tím se zvyšuje počet dětí
v obci. V současné době se na dětském hřišti Vlkýšské návsi nachází 4 herní prvky.
Projekt se týká nákupu a umístění 2 herních prvků na dětské hřiště obce Dolní Vlkýš.
Komise životního prostředí Rady města Plzně podpořila projekt částečně
s odůvodněním, že herní prvky mají malý přínos pro životní prostředí. Rada města Plzně
podpořila projekt stejnou částkou jako Komise životního přostředí RMP.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem projektu je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Městskému obvodu Plzeň 9 - Malesice finanční prostředky ve výši 40 210
Kč, jak doporučuje RMP.
b) Poskytnout Městskému obvodu Plzeň 9 - Malesice finanční prostředky v plné výši
56 294 Kč.
c) Požadovanou dotaci Městskému obvodu Plzeň 9 - Malesice 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 56 294 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. 37 ze dne 5. 12. 2016
Usnesení RMP č. 24 ze dne 19. 1. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příloha
Usnesení KŽP RMP č. 37 ze dne 5. 12. 2016
Usnesení RMP č. 24 ze dne 19. 1. 2017
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

