DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost spolku Hospic svatého Lazara z.s., Sladkovského 66, 326 00 Plzeň, IČO 66361508
o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen FŽP MP/ na projekt
„Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Vstup do budovy hospice z nádvoří vede přes rozlehlé parkoviště. Zde se nachází strom,
který je již ve špatném stavu a hustě zarostlý záhon listnatými keři a trvalkami. Prostor
parkoviště je ze zámkové dlažby. Projekt se týká další etapy ozelenění vstupu do hospice. Na
parkovací plochu budou umístěny mobilní nádoby, do kterých budou vysázené popínavé
a cibulnaté rostliny a letničky. Částečně odumřelý strom bude odstraněn a nahrazen novým
(Platanus acerifolia). Zarostlý záhon bude upraven a nově osázen trvalkami
a letničkami.
Rada města Plzně a Komise životního prostředí RMP podpořily projekt v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout spolku Hospic svatého Lazara z.s. dotaci v plné výši 80 000
doporučuje RMP.
b) Požadovanou dotaci spolku Hospic svatého Lazara z.s., neposkytnout.

Kč, jak

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 80 000 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. 25 ze dne 3. 4. 2017
Usnesení RMP č. 626 ze dne 1. 6. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 25 ze dne 3. 4. 2017
Usnesení RMP č. 626 ze dne 1. 6. 2017
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP
Tabulka poskytnutých dotací

