DŮVO DOVÁ 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 „Moře pro Božkovský ostrov – 2. etapa“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V první fázi projektu byl na Božkovském ostrově instalován soubor osmi dřevěných sochartefaktů autora Pavla Černého znázorňující vznik života na zemi. Sochy byly vytvořeny ze
dřeva pokácených stromů na Božkovském ostrově a jsou přesně umístěny a orientovány
v kruhu podle světových stran. Druhá fáze projektu se týká dokončení obrazce, který spojuje
sochy v jeden celek, iluzorně tak vzniká ostrov v moři. Kruhový obrazec uprostřed celku je
v současné době pro představu vysekán v trávníku. V druhé fázi projektu budou obrysy
obrazce osázeny kameny, uvnitř cest bude ve spodní vrstě štěrk a povrch bude mlatový. Celý
prostor podporuje evironmentální výchovu dětí ve spojení s okolní přírodou. Rada města
Plzně a Komise životního prostředí Rady města Plzně podpořily 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 v plné výši
70 000 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 70 000 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. 4 ze dne 5. 2. 2018
Usnesení RMP č. 275 ze dne 22. 3. 2018
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příloha
Usnesení KŽP RMP č. 4 ze dne 5. 2. 2018
Usnesení RMP č. 275 ze dne 22. 3. 2018
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

