DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost 49. mateřské školy Plzeň, Puškinova 5, příspěvkové organizace, 301 00 Plzeň, IČO
7094117 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně /dále jen
FŽP MP/ na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 3. etapa“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
49. mateřská škola se nachází v centru města Plzně. Součástí mateřské školy jsou i jesle pro
děti od 1 roku. Děti tohoto věku nemohou chodit do vzdálenějších parků, proto je plné
vybavení zahrady v centru města velmi důležité. Projekt se týká doplnění záhonů a oživení
okrasných ploch jarními cibulovinami. Výsadbové plochy budou doplněny novou vrstvou
mulčovací kůry. V rámci projektu budou zakoupena ptačí keramická pítka a hmyzí domečky.
Vzhledem k havarijnímu stavu 2 herních dřevěných prvků bude zakoupena herní sestava
„Karlštejn“. 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 49. mateřské škole Plzeň finanční prostředky v plné výši 125 851,10 Kč, jak
doporučuje RMP.
b) Požadovanou dotaci 49. mateřské škole Plzeň, 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 125 851,10 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. 20 ze dne 9. 4. 2018
Usnesení RMP č. 673 ze dne 31. 5. 2018
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Příloha
Usnesení KŽP RMP č. 20 ze dne 9. 4. 2018
Usnesení RMP č. 673 ze dne 31. 5. 2018
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP

