Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 027
Datum konání ZMP: 13. 12. 2012

Označení návrhu usnesení: FIN/3

č. 597

I.

Bere na vědomí

1.

Skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v pořadí 42. výzvu pro podávání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
v prioritní ose 6 – Zlepšování přírody a krajiny.

2.

Projekt Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni, který obsahově odpovídá
podporovaným aktivitám a který by bylo možno realizovat s využitím oblasti podpory 6.3 –
Obnova krajinných OPŽP.

3.

Že celkové náklady projektu představují 1,32 mil. Kč. Podpora z OPŽP může dosáhnout až
90 % celkových způsobilých výdajů projektu, t. j. max. částky 1,188 mil. Kč.

4.

Že projekt bude v případě získání dotace realizován v roce 2013 - 2014. Protože k výplatě
podílu způsobilých výdajů dojde až po jeho dokončení, je třeba zajistit jeho průběžné
financování během realizace.

5.

Skutečnost, že žádosti o podporu ve 42. Výzvě OPŽP byly přijímány do 23. listopadu 2012.
Je proto využit institut „časové tísně“, který umožňuje podat žádost o dotaci na základě
projednání v RMP a její dodatečné schválení v ZMP v situacích, kdy termín pro podání
žádosti předchází řádnému jednání ZMP.

6.

Že dotace není poskytována v režimu veřejné podpory.

II.

Schvaluje

1.

Přípravu a podání žádosti města o podporu z OPŽP v rámci oblasti podpory 6.3 – Obnova
krajinných struktur k realizaci projektu Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni
v souladu se Směrnicí MŽP č. 12/2012, Programovým a Implementačním dokumentem
OPŽP.

2.

V případě získání podpory zajištění financování realizace projektu v letech 2013 – 2014
z rozpočtu města Plzně dle následujícího modelu:
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• předfinancování 90 % způsobilých výdajů, t.j. částky 1,188 mil. Kč (k výplatě dotace
dojde až po dokončení realizace) z rozpočtu MMP z Fondu MP pro kofinancování
dotovaných projektů,
• spolufinancování povinného 10 % podílu žadatele na celkových způsobilých výdajích,
t.j. částky 0,132 mil. Kč a úhrada veškerých případných nezpůsobilých výdajů z rozpočtu
KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města.
3.

V případě, že projekt podporu z OPŽP nezíská, jeho realizace nebude financována
z rozpočtu MMP.

4.

Podmínku, že příjemce podpory musí zajistit udržitelnost opatření po dobu nejméně deseti
let od ukončení realizace projektu.

5.

Pověření Ing. Lubomíra Složila, vedoucího Odboru financování a rozpočtu MMP,
k zastupování města Plzně při jednání se Státním fondem životního prostředí (SFŽP),
podpisu žádosti o podporu včetně jejích příloh a všech dokladů souvisejících s jejím
podáním a s další administrací projektu.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
realizovat přijaté usnesení dle bodu II.
Termín: 31. 12. 2012
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Ing. Složil
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