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č. 204
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

I. B e r e n a

vědomí

a) usnesení ZMO Plzeň 1 č. 186 ze dne 20. 1. 2016, kterým bylo schváleno:
1. zařazení akce „Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37“
do jmenovitého seznamu stavebních akcí MO Plzeň 1 pro rok 2016,
s předpokládanými realizačními náklady ve výši 8 000 tis. Kč;
2. podání žádosti (prostřednictvím Magistrátu města Plzně) o poskytnutí podpory k
19. Výzvě Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020, prioritní osa 5: Energetické úspory s maximální možnou výší
podpory v objemu 40 % způsobilých výdajů projektu;
b) skutečnost, že projektovou dokumentaci bylo nutné s ohledem na podmínky programu
doplnit o technologická zařízení související s rekuperačním větráním, čímž došlo
k navýšení rozpočtu na částku 9 341 tis. Kč;
c) žádost MO Plzeň 1 ze dne 23. 2. 2016 o předfinancování projektu „Stavební úpravy
pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37“ z Fondu města Plzně pro
kofinancování dotovaných projektů;
d) usnesení RMP č 251 ze dne 24. 3. 2016, kterým byl vyjádřen souhlas:
1. S podáním žádosti města o podporu z OPŽP pro projekt „Stavební úpravy
pavilonu C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň“.
2. S tím, že v případě, že projekt získá podporu, bude zajištěno jeho
předfinancování z rozpočtu města Plzně – Fondu města Plzně pro
kofinancování dotovaných projektů, a to v objemu přislíbené výše dotace dle
vydaného Registračního listu.
3. S tím, že spolufinancování projektu nad rámec přislíbené dotace bude kryto
rozpočtem MO Plzeň 1 v souladu s přijatým usnesením ZMO Plzeň 1 č. 186 ze
dne 20. 1. 2016, a to až do výše 8 000 tis. Kč, kterým mělo být zajištěno 100%
finanční krytí stavební akce odpovídající původně předpokládaným nákladům.
4. S podmínkou, že žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, a tato
podmínka musí být zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace
projektu.
5. S pověřením Ing. Lubomíra Složila, vedoucího odboru financování a rozpočtu
MMP k zastupování města Plzně při jednání se SFŽP, podpisu žádosti o
podporu včetně jejích příloh a všech dokladů souvisejících s jejím podáním do
OPŽP a další administrací projektu.
Zároveň bylo doporučeno ZMP schválit přijaté usnesení v souladu s výše
uvedeným.
e) skutečnost, že dle dokumentu „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“ je
zadavatel povinen zaslat ke kontrole zprostředkujícímu subjektu (SFŽP) zadávací
podmínky ještě před zahájením výběrového/zadávacího řízení, pokud si o ně požádá, a
zadavatel je oprávněn zahájit řízení až po ukončení této kontroly.
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II. S c h v a l u j e
zahájení výběrového/zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy
pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37“, nejdříve po ukončení kontroly
zadávacích podmínek, pokud si je SFŽP vyžádá ke kontrole.

III. U k l á d á
Ing. Heleně Řežábové, tajemnici ÚMO Plzeň 1
zajistit postup v souladu s bodem II. usnesení
Termín: dle podmínek SFŽP
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