ZMP 21. 6. 2018 - ÚKEP/3

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika

Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu - ITI na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni –
etapa III.“ (dále „projekt“).
2.

Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 16. 5. 2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterými oznamuje přidělení dotace pro projekt.
Dokumenty jsou přílohou návrhu usnesení.
3.

Pře dpok lá da ný cílový s tav

Přijetí Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt.
4.

Navrhova né varianty ře š e ní

Není navrhováno variantní řešení.
5.

Doporuče ná varianta ře š e ní

Navrhovaná varianta řešení je jediná.
6.

Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí

Realizace projektu bude zajištěna prostředky z rozpočtu města Plzně v rámci Fondu MP pro
kofinancování dotovaných projektů v roce 2018. Usnesením ZMP č. 8 ze dne 25. 1. 2018 byla
schválena blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných
projektů na akci „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa III.“ ve
výši 41 466 tis. Kč pro rozpočet KŘTÚ.
Rozpad financování projektu:
Výše nákladů v Kč s DPH
Celkové způsobilé náklady projektu pro IROP a zároveň
celkové náklady projekty
- max. dotace z ERDF a státního rozpočtu
- spolufinancování způsobilých nákladů z rozpočtu města Plzně

7.

40 024 708,90
36 022 238,01
4 002 470,89

Návrh te rmínů re alizace a urče ní odpově dný c h pracov n ík ů

Viz návrh usnesení - bod III.
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8.

Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí

Usnesení ZMP č. 8 ze dne 25. 1. 2018
9.

Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni

Nejsou.
10.

Přílo ha

1. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
2. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
3. Usnesení ZMP č. 8 ze dne 25. 1. 2018
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