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Podání ţádosti o dotaci v rámci OPŢP pro projekt „Zateplení 24. MŠ
Schwarzova 4, Plzeň“

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Výzvu č. 100 Ministerstva ţivotního prostředí ČR (dále MŢP) pro podávání ţádostí o
poskytnutí podpory z Operačního programu Ţivotní prostředí 2014 - 2020 (dále
OPŢP) v rámci prioritní osy 5 - Energetické úspory, pro specifický cíl 5.1 - Sníţit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit vyuţití obnovitelných zdrojů
energie.
2. Záměr MO Plzeň 3 realizovat investiční akci „Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, Plzeň“
s vyuţitím podpory OPŢP, kdy předmětem realizace je zateplení střešního pláště a
regulace ústředního topení. Jde o dílčí energeticky úspornou renovaci veřejné budovy
odpovídající podporovaným aktivitám. Objekt náleţí mezi nemovité kulturní památky
ČR – rejstř. č. ÚSKP 101034.
3. Předpokládané realizační náklady ve výši 1 062 tis. Kč vč. DPH a maximální moţnou
výši podpory v objemu 35 – 50 % způsobilých výdajů v závislosti na dosaţených
úsporách.
4. Skutečnost, ţe realizace projektu nezakládá prvky veřejné podpory.

II.

Schvaluje
1. Podání ţádosti města o podporu z OPŢP, v rámci specifického cíle 5.1 – Sníţit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit vyuţití obnovitelných zdrojů energie
pro projekt „Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, Plzeň“, v souladu s Programovým
dokumentem OPŢP 2014 - 2020, Pravidly pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP
2014 – 2020 a podmínkami 100. výzvy.
2. Postup, kdy v případě, ţe 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 právního aktu Registrace akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
3. Postup, kdy spolufinancování projektu nad rámec přislíbené dotace bude kryto
rozpočtem MO Plzeň 3.

4. Podmínku, ţe ţadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka musí
být zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.
5. Pověření Ing. Petry Dezortové, vedoucí Odboru financování a rozpočtu MMP
k zastupování města Plzně při jednání se SFŢP, podpisu ţádosti o podporu včetně
jejích příloh a všech dokladů souvisejících s jejím podáním do OPŢP a další
administrací projektu.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat usnesení v souladu s bodem II.
Termín: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Dezortová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Kotas, náměstek primátora
Ing. Polová
5.
dubna 2018
Ing. Dezortová
vedoucí FIN

Obsah zprávy projednán s:

Ing. H. Kuglerovou, MBA
ředitelkou EÚ

souhlasí

R. Neubauerem, starostou
MO Plzeň 3

souhlasí

Projednáno v RMP dne:

22. 3. 2018

Vyvěšeno na úřední desce:

nepodléhá zveřejnění

č. usnesení 240

