Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 72
Datum konání RMP: 23. 3. 2017

Označení návrhu usnesení: FIN/2
č. 264

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení ZMP č. 133 ze dne 9. 4. 2015, které schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt
„Výtah radnice“ v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na
Ministerstvu pro místní rozvoj (dále pak MMR) a spolufinancování tohoto projektu
z rozpočtu města.
2. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR ze dne 21. 12. 2016 (příloha č. 2
podkladových materiálů) a aktualizovaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne
6. 3. 2017 pro projekt „Plzeň, bezbariérové úpravy radnice“, kde na tento projekt
s náklady ve výši 21 165 400 Kč vč. DPH byla stanovena dotace v maximální výši
8 686 524 Kč.
3. Podmínky účasti státního rozpočtu, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
přičemž podmínku o pětileté udržitelnosti majetku schválilo ZMP č. 133/2015 při podání
žádosti o dotaci.
4. Skutečnost, že dotace není poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství
podle pravidla „de minimis“.
II.

Schvaluje

přijetí dotace z MMR, podprogramu 11761 Bezbariérové obce, v maximální výši 8 686 524
Kč na realizaci akce „Plzeň, bezbariérové úpravy radnice“ na základě Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna), které je přílohou č. 1 podkladových materiálů a to za podmínek
účasti státního rozpočtu jako součásti tohoto Rozhodnutí.
III.

Souhlasí

s rozpočtovým opatřením:
Subjekt
Odbor
financování a
rozpočtu
Fond MP pro
kofinancování
dotovaných
projektů

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Ukazatel
Operace Částka v tis. Kč Závazný ukazatel
Kapitálové příjmy Zvýšení
8 687 tis. Kč
Přesná částka
– přijaté dotace ze
8 686 524 Kč
státního rozpočtu
ostatní
Zvýšení
tvorby

8 687 tis. Kč

Akce „Plzeň,
bezbariérové úpravy
radnice"

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit rozpočtové opatření dle bodu III. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemníkovi MMP
1. Realizovat opatření dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2017

Zodpovídá: Ing. Složil

2. Předložit návrh usnesení dle bodu IV. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města
Plzně.
Termín: 20. 4. 2017
Zodpovídá: Ing. Složil

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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