Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 022
Datum konání ZMP: 21. 6. 2012

Označení návrhu usnesení: FIN/3

č. 303

I.
1.

2.

3.

4.

II.

Bere na vědomí
Žádost města o dotaci z Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP) k realizaci
projektu „Borský park v Plzni“ podanou na základě usnesení ZMP č. 747 ze dne
10. 12. 2009.
Návrh smlouvy č. 10055866 v rámci OPŽP mezi Státním fondem životního prostředí
ČR (dále SFŽP) a statutárním městem Plzeň o poskytnutí podpory ve výši
123 315,05 Kč.
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu kryté prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále ERDF) ve výši
2 096 355,85 Kč.
Podmínky poskytnutí dotace a Technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na financování akce.
Schvaluje

Uzavření smlouvy č. 10055866 mezi Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, a statutárním městem Plzeň, náměstí
Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ 00075370, o poskytnutí dotace v celkové výši 123 315,05
Kč ze Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP k realizaci projektu „Borský park
v Plzni“, jejíž návrh je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
2. Přijetí dotace ze státního rozpočtu kryté prostředky ERDF na základě Rozhodnutí MŽP o
poskytnutí dotace identifikační číslo 115D122001449 ve výši 2 096 355,85 Kč, které
tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
3. Podmínky poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí MŽP a tvoří
přílohu č. 3 tohoto usnesení a dále Technickou a finanční přílohou k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na financování akce, která tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení.
4. Rozpočtové opatření spočívající v:
a) navýšení provozních příjmů města – rozpočtu OFR MMP o
- přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 123 315,05 Kč,
- přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 2 096 355,85 Kč,
b) navýšení provozních výdajů města – rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města
o částku 2 219 670,90 Kč s určením na projekt „Borský park v Plzni“.
1.

Pokračování usn. č. 303

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně
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zástupce primátora
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III.
Ukládá

Označení návrhu usnesení: FIN/3

Radě města Plzně
realizovat přijaté usnesení dle bodu II. tohoto usnesení, rozpočtové opatření provést po přijetí
finančních prostředků na účet města.
Termín: 31. 12. 2012
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Složil
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