DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost společnosti Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o., Sokolovská
1165/54, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na
projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2019“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o. (dále jen „Žadatel“) požaduje dotaci ve
výši 127 tis. Kč na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora
ekologických aktivit 2019“. V roce 2015 zahájil Žadatel s podporou FŽP MMP program
celkové obnovy atria ve spolupráci s projektantkou paní Georgieovou a ve spolupráci s učiteli
a žáky. Díky němu v atriu vznikl prostor pro ekologickou činnost dětí (skleník, pařeniště), pro
sledování okolního prostředí (meteorologická budka) a dále i prostor pro kulturní aktivity.
V této etapě obnovy atria dojde k ozelenění terasy a dřevěných treláží, které se nachází na
východní terase školy. Na terasu se umístí truhlíky, které se osází. Dále Žadatel požaduje
vyvést na 3 místech vodovodní přípojky a zhotovení vrátek na terasu. Práce dokončující
a údržbové v atriu a okolí školy zahrnují zejména vyčištění od původních vytrvalých plevelů,
osázení kamenů, výsadba bylinek, skalniček a rostlin, doplnění substrátu a mulčovací borky,
dosázení stínomilných a lesních rostlin (přesazení z jiných záhonů), doplnění a oprava
proutěnek. Dále se od června bude údržba týkat i záhonů před hlavním vstupem do budovy, tj.
pletí, dosadba letniček a částečné sekání trávy zejména kolem záhonů.
Další částí žádosti je podpora ekologické činnosti školy jako Den Země a další soutěže,
údržba a úklid okolí školy, zahradní potřeby pro práci dětí v „Zahrádce na terase“ a další
ekologické aktivity na gymnáziu a ZŠ.
Komise životního prostředí Rady města Plzně nepodpořila projekt schválit v plné výši
z důvodu, že vyvedení vodovodních přípojek a vrátka na terasu mají malý environmentální
přínos. Rada města Plzně podpořila projekt ve stejné výši jako Komise životního prostředí
Rady města Plzně.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Žadateli dotaci ve výši 104 000 Kč, jak doporučuje RMP
b) pokytnout Žadateli dotaci v plné výši 127 000 Kč
c) požadovanou dotaci Žadateli 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)
Finanční prostředky budou kryty 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. 23 ze dne 12. 6. 2019,
usnesení RMP č. 823 ze dne 20. 8. 2019.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Žadatel nemá žádné závazky ani pohledávky vůči městu Plzni.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 23 ze dne 12. 6. 2019,
usnesení RMP č. 823 ze dne 20. 8. 2019,
formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP,
tabulka poskytnutých dotací.

