Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem
a 1. místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Radoslavem Škardou
Důvodová zpráva
1. Název problému, jeho charakteristika, a na základě jaké kompetence
je předkládáno do jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle ustanovení
čl. 28g Statutu města Plzně, na základě Organizačního řádu ÚMO 3 – pracovní náplně
Odboru ekonomického je předkládáno do ZMO Plzeň 3 ke schválení 39. rozpočtové
opatření rozpočtu roku 2017 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP
(prostředky FŽP) do rozpočtu MO Plzeň 3 na akce „Rekonstrukce prostoru před 33.
ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni – Skvrňanech“ a „Revitalizace vnitrobloku –
Čermákova ulice“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dle sdělení Magistrátu města Plzně je připraven materiál do RMP na 23. 11. 2017 –
převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky Fondu životního prostředí
města Plzně) do rozpočtu MO Plzeň 3 na projekt „Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ
v ulici Terezie Brzkové v Plzni – Skvrňanech“ ve výši 66 tis. Kč (přesná výše 65 910,Kč) a částka 200 tis. Kč určená na projekt „Revitalizace vnitrobloku – Čermákova
ulice“.
V současné době je před areálem 33. ZŠ nevyužitý prostor, na kterém rostou šípkové
růže. Projekt „Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni –
Skvrňanech“ vznikl v rámci zvelebení lokality a vytvoření odpočinkového prostoru
před 33. ZŠ. Cílem je především zajistit trvalou úpravu prostoru ve formě záhonů
s růžemi. Pomocí terénních a vegetačních úprav dojde k rekonstrukci a zvelebení
veřejného prostoru před 33. ZŠ a lokality zadní Skvrňany. Přínosem projektu je úprava
této lokality výsadbou certifikovaných růží, které mají vysokou estetickou hodnotu a
také vytvoření odpočinkového prostoru.
Ve vnitrobloku Čermákovy ulice byl v minulosti pouze travnatý prostor
s neudržovanými keřovými skupinami a nelegálními průšlapy přes travnaté plochy.
V uplynulých měsících byla revitalizace započata odstraněným keřových skupin,
výsadbou stromů a vytvořením woukoutového hřiště. Revitalizace vnitrobloku
přispěje k vytvoření odpočinkového prostoru a k celkovému zvelebení a zkrášlení
lokality. Projekt na revitalizaci Čermákovy ul. byl vypracován a doporučen SVSmP.
Cílem je vytvoření prostoru, kde najdou všechny věkové kategorie občanů žijících
v této lokalitě své oblíbené místo a také k celkovému zatraktivnění lokality
v Čermákově ulici. Přínosem projektu je zvelebení této lokality keřovými skupinami
hodících se do této lokality, vytvoření legálních mlatových cest v travnatých plochách
a také vytvoření odpočinkového prostoru pro občany.

3. Předpokládaný cílový stav
Provedení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
MO Plzeň 3 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3
na realizaci projektů „Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové
v Plzni – Skvrňanech“ a „Revitalizace vnitrobloku – Čermákova ulice“ za
předpokladu schválení převodu finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu
MO Plzeň 3 v orgánech města Plzně.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Dle předloženého návrhu
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření - zajistí Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3
8. Dříve vydaná usnesení; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých
je postupováno
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 28. 11. 2016 – schválený rozpočet
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 418 ze dne 13. 11. 2017
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Statut města Plzně
Směrnice města Plzně „Předkládání návrhů na rozpočtová opatření“

9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
---

