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Bere na vědomí
19. výzvu Ministerstva životního prostředí ČR (dále MŽP) pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále OPŽP) v rámci prioritní
osy 5 - Energetické úspory, pro specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Záměr MO Plzeň 1 realizovat investiční akci „Stavební úpravy pavilonu C a D v areálu 60. MŠ
Manětínská 37, Plzeň“ s využitím podpory OPŽP, kdy součástí realizace jsou energeticky
úsporná opatření stavebního charakteru spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště
objektu, výměně otvorových výplní a řešení vzduchotechniky – rekuperační větrání, které
odpovídají zaměření programu.
Předpokládané realizační náklady ve výši 9 341 tis. Kč vč. DPH a maximální možnou výši
podpory v objemu 40 % způsobilých výdajů projektu.
Skutečnost, že uzávěrka příjmu žádostí o dotaci v 19. výzvě je 15. 4. 2016.
Skutečnost, že realizace projektu nezakládá prvky veřejné podpory.
Schvaluje
Podání žádosti města o podporu z OPŽP, v rámci specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie pro projekt „Stavební
úpravy pavilonu C a D v areálu 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň“, v souladu s Programovým
dokumentem OPŽP 2014 - 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 –
2020 a podmínkami 19. výzvy.
V případě že projekt získá podporu, bude zajištěno jeho předfinancování z rozpočtu města
Plzně – Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, a to v objemu přislíbené výše
dotace dle vydaného Registračního listu.
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.
Podmínku, že žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka musí být
zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.
Pověření 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.

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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Ukládá

Radě města Plzně
realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.
Termín: 15. 4. 2016

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

Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Složil
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