Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 8. 3. 2017
Usnesení č. 3/2017
Finanční výbor ZMO P2 - Slovany
k návrhu Ing. Miroslava Němce, vedoucího Odboru ekonomického a poplatkového, po
projednání:
I.

Bere na vědomí
1) Dokumentaci k „Dílčímu závěrečnému účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“
za rok 2016
a) přehled operací finančního vypořádání – příloha č. 1
b) přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení výsledku hospodaření do
fondů organizace – příloha č. 2
c) údaje o plnění příjmů a výdajů MO P2 – Slovany za rok 2016 – příloha č. 3
d) stav účelových fondů MO P2 – Slovany – příloha č. 4
e) přehled vyúčtování dotací v roce 2016 – příloha č. 5
f) informaci o předložení „závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za uplynulý kalendářní rok“ v rozsahu obsahující údaje vztahující se
k MO P2 – Slovany za rok 2016 na jednání ZMO P2 – Slovany dne 28. 3. 2017
2) Účetní závěrku MO P2 – Slovany za rok 2016, kterou tvoří:
g) rozvaha – příloha č. 6
h) výkaz zisku a ztráty – příloha č. 7
c) inventarizace majetku a závazků – příloha č. 8
3) Zůstatek hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po provedení operací
v rámci finančního vypořádání za rok 2016 ve výši 8 663 821,29 Kč
4) Zveřejnění „Dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“ na
úřední desce dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů nejpozději 15 dní před
projednáním v ZMO P2 - Slovany

II.

Souhlasí
1) S dílčím závěrečným účtem MO P2 – Slovany za rok 2016
2) S provedením operací finančního vypořádání městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
za rok 2016, tzn. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje,
rozpočtu MP, k hospodaření dalších osob, vyúčtování účelových příspěvků
poskytnutých v roce 2016 příspěvkovým organizacím, u kterých MO plní úkoly
zřizovatele a doplnění účelových fondů městského obvodu v souladu s jejich statuty
tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, str. 4
3) S účetní závěrkou MO P2 – Slovany za rok 2016

III.

Doporučuje
1) ZMO P2 – Slovany schválit „Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku MO P2 –
Slovany“ za rok 2016
2) ZMO P2 – Slovany schválit provedení operací finančního vypořádání městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany za rok 2016, tzn. vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu MP, k hospodaření dalších osob,
vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých v roce 2016 příspěvkovým
organizacím, u kterých MO plní úkoly zřizovatele a doplnění účelových fondů
městského obvodu v souladu s jejich statuty

IV.

Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 28. 3. 2017

Usnesení č. 4/2017
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP, po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) stav účelových fondů MO Plzeň 2-Slovany po finančním vypořádání roku 2016
b) rozpočet účelových fondů pro rok 2017 a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým
opatřením

II.

Souhlasí

a) se stavem účelových fondů po finančním vypořádání roku 2016:
Sociální fond
1 129 649,60 Kč
Fond rezerv a rozvoje
16 043 252,34 Kč
b) s rozpočtem účelových fondů na rok 2017:
Sociální fond
2 845 000,-- Kč
dle tabulky příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení
Fond rezerv a rozvoje
16 043 000,-- Kč
dle tabulky příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení
c) se změnou schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017, zapojením
účelových fondů rozpočtovým opatřením RO č. 2/2017 – tabulka k příloze č. 1
a č. 2, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení
III.

Doporučuje

a) ZMO P2 schválit stav účelových fondů po finančním vypořádání roku 2016:
Sociální fond
1 129 649,60 Kč
Fond rezerv a rozvoje
16 043 252,34 Kč
b) ZMO P2 schválit rozpočet účelových fondů na rok 2016:
Sociální fond
2 845 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje
16 043 000,-- Kč
c) ZMO P2 schválit změnu schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017
rozpočtovým opatřením RO č. 2/2017 – tabulka k příloze č. 1 a č. 2, dle bodu II.
návrhu usnesení, v souladu s usnesením ZMP o schválení závěrečného účtu města
Plzně za rok 2016
IV.

Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 28. 3. 2017

Usnesení č. 5/2017
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření č. 3/2017
b) rozhodnutí poskytnutí dotace č. 16_022/0001835-01
c) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
a) s rozpočtovým opatřením č. 3/2017

Ř.

Par.

Položka Popis

použ.ř.

Příjmy

Výdaje

1

§ 6330

4137

OŠMT- prodloužení provoz.doby

3-5

120

**

§ 0000

4116

MŠMT - projekt Šablony pro 89. MŠ

6

466

*

2

mezisoučet:

navýšení, snížení financování+příjmů

586

17. MŠ (12.4703)
3

§ 3111

5331

pokrytí výdajů na prodloužení provoz.doby

1

**

40

§ 3111

5331

pokrytí výdajů na prodloužení provoz.doby

1

**

37

§ 3111

5331

pokrytí výdajů na prodloužení provoz.doby

1

**

43

§ 3111

5336

neinv. transfer-projekt Šablony pro 89. MŠ

2

25. MŠ (12.4706)
4
51. MŠ (12.4710)
5
89. MŠ (12.4712)
6

mezisoučet:

*

navýšení výdajů:
Celkem Rozpočtové změny:

586
586

**Finanční prostředky mohou být použity pouze na platy a náklady s nimi související a podléhají finančnímu vypořádání
*Proplácení dotace v max. výši 465 892,00 Kč bude probíhat formou ex-ante

b) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
III.

Doporučuje

ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017 schválit.

IV.

466

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 28. 3. 2017

586

Usnesení č. 6/2017
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I. B e r e n a v ě d o m í
d) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření spočívající v odvodu finančních
prostředků z IF MŠ a souvztažném navýšení kapitálových výdajů rozpočtu odboru
MAI na dofinancování akce: „Instalace videovrátných ve čtyřech MŠ“
e) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
II.

Souhlasí
a) s rozpočtovým opatřením č. 4/2017

Ř.
1
2
3
4

Par.
§ 3111
§ 3111
§ 3111
§ 3111
mezisoučet:

Položka
2122
2122
2122
2122

Popis
odvod z IF 5. MŠ
odvod z IF 21. MŠ
odvod z IF 25. MŠ
odvod z IF 80. MŠ
navýšení příjmů

použ.ř.
ř. 5
ř. 5
ř. 5
ř. 5

navýšení kap. výdajů-nestav. investice
navýšení výdajů
Celkem Rozpočtové změny:

ř. 1-4

Příjmy
60
60
60
60
240

Výdaje

0

240

240
240
240

odbor MaI

5

III.

IV.

§ 3111
6122
mezisoučet:

b) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
c)
Doporučuje
ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017
schválit.
Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 28. 3. 2017

