DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Ţádost spolku ENVIC, občanské sdruţení, Prešovská 8, 301 00 Plzeň, IČO 26641798 o
poskytnutí dotace z Fondu ţivotního prostředí města Plzně /dále jen FŢP MP/ na projekt
„Hospodaření se sráţkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2018“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Spolek ENVIC působí v oblasti ţivotního prostředí jiţ 11 let. V současné době je
realizován projekt „Hospodaření se sráţkovými vodami na území města Plzně – motivační
kampaň 2017“. Během tohoto projektu byla realizována řada úspěšných aktivit. Například
prezentace projektu na přednáškách, konferencích, na akcích jako je Víkend otevřených
zahrad, Dny vědy a techniky a Den vody. Dále se připravuje projekt k realizaci ozelenění
střechy na 4. ZŠ. Další etapa projektu se týká pokračování ve zvyšování povědomí o
problematice hospodaření se sráţkovými vodami, spojené se zhoršujícím se mikroklimatem
měst. Rada města Plzně a Komise ţivotního prostředí Rady města Plzně podpořily projekt
v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout spolku ENVIC, občanské sdruţení dotaci v plné výši 347 720
doporučuje RMP.
b) Poţadovanou dotaci spolku ENVIC, občanské sdruţení, neposkytnout.

Kč, jak

5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Moţnost krytí v plné výši 347 720 Kč z FŢP 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 KŢP RMP č. 9 ze dne 5. 3. 2018
Usnesení RMP č. 383 ze dne 5. 4. 2018
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
ENVIC, občanské sdruţení, nemá ţádné závazky ani pohledávky vůči městu Plzni.
10. Přílohy
Usnesení KŢP RMP č. 9 ze dne 5. 3. 2018
Usnesení RMP č. 383 ze dne 5. 4. 2018
Formulář ţádosti o poskytnutí dotace z FŢP MP
Tabulka poskytnutých dotací

