Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 022
Datum konání ZMP: 15. 12. 2016
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Bere na vědomí
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (dále OPŽP), který je m. j. v rámci
specifického cíle 5.1 (dále SC 5.1) zaměřen na podporu snížení energetické náročnosti
veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.
Žádost města o dotaci pro projekt „Stavební úpravy pavilonu C a D v areálu 60. MŠ
Manětínská 37, Plzeň“ podanou v rámci 19. výzvy OPŽP pro SC 5.1 na základě usnesení ZMP
č. 141 ze dne 14. 4. 2016 a skutečnost, že výběrová komise řídícího orgánu OPŽP nedoporučila
žádost k podpoře z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti.
Možnost podat žádost o dotaci znovu s upravenými parametry v další – v pořadí 39. výzvě
OPŽP pro SC 5.1 s termínem uzávěrky příjmu žádostí 20. 12. 2016.
Předpokládané realizační náklady ve výši 9 341 tis. Kč vč. DPH a maximální možnou výši
podpory v objemu 40 % způsobilých výdajů projektu.
Skutečnost, že realizace projektu nezakládá prvky veřejné podpory.
Schvaluje
Podání žádosti města o podporu z OPŽP, v rámci SC 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 39. výzvy.
Postup, kdy v případě získání podpory bude zajištěno předfinancování projektu z rozpočtu
města Plzně – Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, a to v objemu přislíbené výše
dotace dle vydaného Registračního listu.
Postup, kdy spolufinancování projektu nad rámec přislíbené dotace bude kryto rozpočtem MO
Plzeň 1 v souladu s přijatým usnesením ZMO Plzeň 1 č. 298 ze dne 19. 10. 2016.
Ukládá

Radě města Plzně
realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.1.
Termín: 20. 12. 2016
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