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Akce probíhající v roce 2017 - dotace z mimorozpočtových zdrojů

Aktuální stav k 27.11.2017:
1. Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni
- Nadace Proměny Karla Komárka – grantová výzva 2014, grantový program PARKY
- předpokládané náklady na projekt (vč. kompletní rekonstrukce inženýrských sítí) ve
výši 110 mil. Kč včetně DPH, kdy podpora z nadace může činit až 25 mil. Kč, náklady
MO 25 mil. Kč a náklady m. Plzeň – 60 mil. Kč
- předpoklad realizace do r. 2022
- dotace přidělena 10/2015, Rámcová smlouva schválena v ZMP dne 3.3.2016
- architektonická soutěž uzavřena 31.5.2017
- smlouva na PD všech stupňů s výhercem soutěže, městem a Nadací Proměny
Karla Komárka podepsána
- upřesňuje se a doplňuje vítězný návrh do konečné studie
2. Vnitroblok Koterovská 69-79
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - dotace „Regenerace sídlišť“ pro rok 2017
- žádost o dotaci podána 12/2016
- předpokládané náklady na realizaci činí 9,5 mil Kč včetně DPH, kdy dotace může činit
až 4 mil. Kč, náklady město Plzeň 3,0 mil.Kč, náklady MO 2,5 mil.Kč
- nejvýhodnější nabídka z ZŘ – 5,544 mil. Kč
- žádost byla vyhodnocena pouze jako náhradní, pro dostatek finančních prostředků
z přebytku v dotačním programu posléze zařazena mezi podporované
- proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby
- přidělení dotace coby náhradníkovi nakonec odmítnuto
- hledání náhradního dotačního titulu pro možnost financování stavby v roce 2018 popř.
jiného financování, aby mohla být stavba realizována v roce 2018
3. Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov
- vydáno územní rozhodnutí (již nabylo právní moci)
- žádost o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR na financování v r. 2018 podána k 31.5.2017
- celkové odhadované náklady – 12,59 mil. Kč, výše dotace – do 50%, max. 4,5 mil. Kč
- v případě přidělení dotace možno žádat o následnou dotaci z Plzeňského kraje ve výši
75% dotace od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, tedy 3,375 mil. Kč
- náklady MO 2 – 4,716 mil. Kč (nebo 8,091 mil. Kč v případě nepřidělení dotace z PK)
- žádost vyhodnocena na 19. místě v Plzeňském kraji, přičemž finanční prostředky postačují na financování prvních cca 10 žádostí, takže přidělení dotace není reálné
4. Cyklostezka Greenways Koterov - Starý Plzenec
Vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace provedení stavby na obě
části - koterovskou i staroplzeneckou. Uzavřená smlouva o partnerství a vzájemné
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spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec“ mezi
městem Plzní a Starým Plzencem mimo jiné řeší:
• Předfinancování Projektu ve výši 100 % nákladů na realizaci Projektu vč. DPH, tj.
max. ve výši 24 228 tis. Kč, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně.
• Spolufinancování Projektu dle výše přiznané dotace připadající dle podmínek
Smlouvy o partnerství na město Plzeň z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany
• Financování veškerých dalších neuznatelných nákladů projektu připadajících dle
podmínek Smlouvy o partnerství na město Plzeň z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany.
• Blokaci ve výši 24 228 tis. Kč ve FKD pro MO Plzeň 2 – Slovany za účelem realizace
Projektu s tím, že blokace bude uvolněna do rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany
v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace.
Žádost o dotaci již byla podána, oznámení o přidělení očekáváme do 01/2018.
V současnosti se schvalují na MO 2 i ve Starém Plzenci zadávací podmínky pro výběr
dodavatele stavby pro její realizaci v průběhu r. 2018.
5. Cyklostezka Greenways Koterov - Starý Plzenec – neuznatelné výdaje
- určeno pro financování neuznatelných nákladů dotace IROP …
- žádost podána na Plzeňský kraj, schváleno v RPK, čeká se na schválení v ZPK
(18.12.2017), zatím schváleno RPK 20.11.2017
Soupis všech podaných i připravovaných žádostí o dotace je přílohou této informativní zprávy
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