DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň,
IČO 00075370 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně
/dále jen FŽP MP/ na projekt „Úprava zeleně na náměstí Generála Píky – 1. etapa“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
MO Plzeň 2 – Slovany dlouhodobě řešil nevhodně zvolenou výsadbu v prostoru náměstí
Generála Píky. Nebezpečné dřeviny byly postupně v letech 2011 a 2016 odstraňovány.
Správa veřejného statku města Plzně zpracovala projekt týkající se úpravy zeleně na náměstí
Generála Píky. Projekt byl z důvodu finanční náročnosti rozdělen do dvou etap. První etapa
se týká odstranění 71 ks jehličnatých dřevin, 22 ks náletových dřevin a vysázení 26 ks
nových dřevin. Dále bude proveden bezpečnostní řez zachovaných stromů a budou upraveny
travnaté plochy. Rada města Plzně podpořila projekt v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem projektu je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany finanční prostředky ve výši
273 449 Kč, jak doporučuje RMP.
b) Požadované finanční prostředky Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany, neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Možnost krytí v plné výši 273 449 Kč z FŽP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŽP RMP č. 1 ze dne 8. 1. 2018
Usnesení RMP č. 131 ze dne 8. 2. 2018
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příloha
Usnesení KŽP RMP č. 1 ze dne 8. 1. 2018
Usnesení RMP č. 131 ze dne 8. 2. 2018
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

