DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“.
2.
Konstatování současného stavu a jeho analýza
Na základě usnesení RMP č. 181 ze dne 18. 2. 2016 podalo město dne 27. 4. 2016 žádost o
dotaci MV – GŘ HZS ČR pro rok 2017 na Rekonstrukci hasičské zbrojnice Malesice v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí. Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav
Ryba rozhodl schválit pořadníky pro přiznání dotací v roce 2017, podle nichž se bude
postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro
tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích. Projekt
Rekonstrukce HZ Malesice se v rámci Plzeňského kraje v kategorii stavba umístil na 3. místě
se schválenou podporou v objemu 2,8849 mil. Kč – viz příloha č. 1 podkladových materiálů.
Akci bude realizovat Odbor investic MMP. Tímto usnesením dochází k zařazení akce
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“ do jmenovitého seznamu investičních akcí
rozpočtu Odboru investic.
3.

Předpokládaný cílový stav

Ze strany města byly GŘ HZS předloženy doklady potřebné pro vydání registrace akce. Po
jejím obdržení je povinností města neprodleně zahájit zadávací řízení v souladu se zákonem
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Stavba musí být
dokončena a profinancována do 31. 12. 2017.
4.

Navrhované varianty řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.
5.

Doporučená varianta řešení

Nejsou navrhována variantní řešení.
6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Rozpočet stavby na základě zpracované prováděcí projektové dokumentace představuje
částku 7 522 tis. Kč. Příslib dotace činí 2 885 tis. Kč. Spolufinancování nad rámec
poskytnuté dotace je garantováno usnesením ZMO Plzeň 9 – Malesice ve výši 4 700 tis. Kč.
Převod z MO Plzeň 9 – Malesice podléhá finančnímu vypořádání po ukončení realizace akce
a na základě skutečně přijaté dotace.
Výplata dotace proběhne ex-ante na základě předložených daňových dokladů
(dodavatelských faktur se splatností min. 30 kalendářních dnů), a to převodem na účet
příjemce vedený u ČNB. Akce ve výši dotace bude předfinancována z Fondu MP pro
kofinancování dotovaných projektů. Následně přijatá dotace bude příjmem tohoto fondu.
7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz ukládací část návrhu usnesení.
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8.
Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 181 ze dne 18. 2. 2016
Usnesení ZMO Plzeň 9 – Malesice č. 2/2017 ze dne 9. 1. 2017
9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Příjemce dotace je povinen zabezpečit pořízený majetek proti ztrátě, poškození a nepřevádět
jej po dobu 5 let na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
10.

Přílohy

Příloha č. 1 - Pořadník žádostí obcí o dotaci na stavbu v roce 2017 – Plzeňský kraj sestavený
GŘ HZS
Příloha č. 2 - Usnesení RMP č. 181 ze dne 18. 2. 2016
Příloha č. 3 - Usnesení ZMO Plzeň 9 – Malesice č. 2 ze dne 9. 1. 2017
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