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Žádost o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na
sídlištích pro projekt „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Programu regenerace
veřejných prostranství na sídlištích, která bude vyhlášena v červenci 2018
Státním fondem rozvoje bydlení s tím, že dotace může činit až 50%
z uznatelných stavebních výdajů schváleného rozpočtu projektu regenerace
sídliště, maximálně však 6 mil. Kč.

2.

Dokument Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Proměna
vnitrobloku Krašovská v Plzni (Ing. arch. Ondřej Rys, 2018), který tvoří
přílohu č. 1 podkladových materiálů.

3.

Záměr MO Plzeň 1 uplatnit žádost o dotaci pro akci Proměna vnitrobloku
Krašovská v Plzni s tím, že akce je plně kryta rozpočtem obvodu. Akci není
možné předfinancovat, dotaci nelze čerpat zpětně.

4.

Nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, zvláště pak
podmínku, že na regenerovaných plochách nesmí být v souladu s podmínkami
poskytování veřejné podpory provozována ekonomická činnost.

5.

Udržitelnost projektu je 5 let od ukončení realizace, dotace není poskytována
v režimu veřejné podpory.

II.

Schvaluje

1.

Podání žádosti o dotaci na akci „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“ za
podmínek Nařízení vlády č. 390/2017 o použití peněžních prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

2.

Dokument Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Proměna
vnitrobloku Krašovská v Plzni (Ing. arch. Ondřej Rys, 2018), který tvoří
přílohu č. 1 podkladových materiálů.
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3.

V případě přidělení podpory spolufinancování akce „Proměna vnitrobloku
Krašovská v Plzni“ z rozpočtu MO Plzeň 1.

4.

Podmínku, že na dotovaných částech sídliště nebude v souladu s podmínkami
poskytování veřejné podpory provozována ekonomická činnost a že
udržitelnost projektu je 5 let od ukončení realizace projektu.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat opatření dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá:

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy
projednán s:

Ing. P. Kotas
Ing. P. Dezortová

Ing. P. Kotas
Ing. H. Regnerová
Ing. P. Dezortová
Ing. H. Kuglerovou, MBA
Mgr. M. Brabcem

náměstek primátora
11. 6. 2018
vedoucí FIN
ředitelkou EÚ
souhl.
starostou MO P1
souhl.

Vyvěšeno na úřední desce: nepodléhá
Projednáno v RMP dne:
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