Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 037
Datum konání ZMP: 7. 11. 2013

Označení návrhu usnesení: FIN/2

č. 553

I.
1.

2.

3.

4.
II.

Bere na vědomí
Skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) vyhlásilo prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí v pořadí 50. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP) – v podoblasti podpory 3.2.1 –
Realizace úspor energie.
Skutečnost, že Odbor vnitřní správy MMP má zpracovánu projektovou
dokumentaci akce
„Zateplení obvodového pláště administrativní budovy Koterovská
162,
Plzeň“
včetně
energetického auditu, spočívající v provedení energeticky úsporných opatření stavebního
charakteru na daném objektu – (zateplení obvodových a střešních konstrukcí a výměna
původních otvorových výplní).
Předpokládané realizační náklady ve výši 16,272 mil. Kč vč. DPH. Optimální požadovaná výše
dotace vzhledem k nutnosti dosažení potřebného bodového hodnocení je cca 50 % ve vztahu
k celkovým nákladům projektu.
Skutečnost, že projekt nezakládá prvky veřejné podpory.
Schvaluje

1.

Přípravu a podání žádosti města Plzně o podporu z OPŽP, v podoblasti podpory 3.2.1 –
Realizace úspor energie pro projekt „Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“,
v souladu se Směrnicí MŽP č. 12/2012, Programovým a Implementačním dokumentem OPŽP a
podmínkami 50. výzvy.

2.

V případě získání podpory zajištění předfinancování realizace projektu v předpokládané výši
16,272 mil. Kč v roce 2014 z rozpočtu města – Fondu pro kofinancování dotovaných projektů,
neboť k úhradě podílu způsobilých výdajů dojde zpětně až po dokončení realizace.

3.

V případě získání podpory spolufinancování povinného podílu žadatele na celkových
způsobilých výdajích a úhradou veškerých nezpůsobilých výdajů v předpokládaném objemu
cca 8 mil. Kč z rozpočtu města.

4.

V případě získání podpory zařazení projektu do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru
investic MMP pro rok 2014.

5.

Podmínku, že žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a tato podmínka musí být
zajištěna minimálně po dobu 5 let po dokončení realizace projektu.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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6.

III.

Označení návrhu usnesení: FIN/2
Pokračování usn. č. 553
Pověření Ing. Lubomíra Složila, vedoucího Odboru financování a rozpočtu MMP,
k zastupování města Plzně při jednání se SFŽP, podpisu žádosti o podporu včetně jejích příloh
a všech dokladů souvisejících s jejím podáním do OPŽP a další administrací projektu.
Ukládá

Radě města Plzně
1. Realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.1 tohoto usnesení.
Termín: 29. 11. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Složil
2.

Realizovat přijaté usnesení v souladu s bodem II.4 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2013
Zodpovídá: Ing. Rund
Ing. Kaucký
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