Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 30. 8. 2017
Usnesení č. 12/2017
Finanční výbor ZMO P2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2017
b) že byla provedena následná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden – červen 2017

III.

Doporučuje
ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden
– červen 2017

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 – Slovany
termín: 19. 9. 2017

Usnesení č. 13/2017
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci rozpočtových opatření č. 7 + 8/2017
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
a) se souhrnným rozpočtovým opatřením č. 7/2017 dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu usnesení
b) se souhrnným rozpočtovým opatřením č. 8/2017 dle přílohy č. 2, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu usnesení
c) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů

III.

Doporučuje
ZMO P2 schválit
a) návrh rozpočtového opatření č. 7/2017 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017
b) návrh rozpočtového opatření č. 8/2017 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 19. 9. 2017

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2017
číslo RO:
7
subjekt
ukazatel

Příloha č. 1

5. MŠ

provozní výdaje- zvýš
provozní
ení
příspěvky
vlastním PO

314

realizace akce "Šablony pro MŠ"

odbor EaP provozní příjmy- zvýš
ení
neinvestiční
přijatá dotace ze
státního rozpočtu

426

účelový převod na realizaci akce
"51. MŠ Plzeň 22", dotace
MŠMT v celkové výši max.
426.264,- Kč bude probíhat
formou ex-ante

51. MŠ

zvýš
ení

426

realizace akce "Šablony pro MŠ"

zvýš
ení

339

účelový převod na realizaci akce
"38. MŠ Plzeň 22", dotace
MŠMT v celkové výši max.
338.520,- Kč bude probíhat
formou ex-ante

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
odbor EaP provozní příjmyneinvestiční
přijatá dotace ze
státního rozpočtu

převod 1. splátky převod 1. splátky do rozpočtu převod 1. splátky do rozpočtu
do rozpočtu MO MO ve výši 255.758,40 Kč
MO ve výši 188.112,- Kč
ve výši 203.112,Kč

opera částk závazný účel
pozn.
ce
a v
tis.
Kč
odbor EaP provozní příjmy- zvýš 314
účelový převod na realizaci akce
ení
neinvestiční
"5. MŠ Plzeň 22", dotace MŠMT
přijatá dotace ze
v celkové výši max. 313.520,- Kč
státního rozpočtu
bude probíhat formou ex-ante

zvýš
ení

1.758 neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti
SPOD

a provozní výdaje – zvýš
běžné výdaje
ení

1.758 neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti
SPOD
3
účelový převod na MMP na
realizaci akce "setkání dětí
plzeňských škol na závěr ŠR
2016/2017" s určením pro ZOO a
BZ
3

odbor EaP převody
MMPxMO
ostatní (-)

odbor KT

zvýš
ení

provozní výdaje- sníže
běžné výdaje
ní

odbor EaP provozní příjmy- zvýš
neinvestiční
ení
přijaté transfery
od krajů

77

příspěvek na věcné vybavení pro
JSDH P2-Slovany ve výši
77.400,- Kč

JSDH

provozní výdaje - zvýš
běžné výdaje
ení

77

příspěvek na věcné vybaveníJSDH Božkov (38.700,- Kč) +
JSDH Hradiště (38.700,- Kč)

odbor EaP provozní příjmy- zvýš
neinvestiční
ení
přijaté transfery
od krajů

10

odbor KT

10

neinvestiční transfer na mat. a
vybavení
LPTz
dotačního
programu
PK
"Podpora
volnočasových aktivit dětí a
mládeže v roce 2017"
nákup sportovních potřeb a
odměn soutěží pro LPT

provozní výdaje - zvýš
ení
běžné výdaje
odbor EaP převody
zvýš
MMPxMO
ení
ostatní (+)
odbor EaP provozní výdaje - zvýš
ostatní
ení
odbor
SOCkultura
odbor
MaI

provozní výdaje transfery
obyvatelstvu
provozní výdaje –
běžné výdaje

382
343

zvýš
ení

10

zvýš
ení

29

2. splátka dotace SPOD 1.758.174,- Kč, UZ 13011

práce
mzdy

realizace akce "Šablony pro MŠ"

převod do rozpočtu MO
(přesná výše 77.400,- Kč)

339

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
odbor EaP provozní příjmyneinvestiční
přijatá dotace ze
státního rozpočtu

převod do rozpočtu MO
(přesná výše 381.637,59 Kč)

zvýš
ení

38. MŠ

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2017
číslo RO: 8
subjekt

Příloha č. 2
částka v
tis. Kč

odbor KT

ukazatel
operace
provozní příjmy
– ostatní
nedaňové příjmy zvýšení

odbor KT

provozní výdaje
– běžné výdaje

odbor KT

kapitálové výdaje
- nestavební
investice
zvýšení

80

odbor KT

provozní výdaje
– běžné výdaje

80

21. MŠ

provozní příjmy odvody vlastních
PO
zvýšení

účelový převod na realizaci akce
"videovrátník" - doplatek ve výši
10 9.986,40 Kč

odbor MAI

kapitálové výdaje
- nestavební
investice
zvýšení

akce: "Videovrátník na 21. MŠ"10 dopl.

5. MŠ

provozní příjmy odvody vlastních
PO
snížení

účelový převod na realizaci akce
"videovrátník" - snížení ve výši
9 9.493,39 Kč

25. MŠ

provozní příjmy odvody vlastních
PO
snížení

účelový převod na realizaci akce
"videovrátník" - snížení ve výši
13 12.715,62 Kč

80. MŠ

provozní příjmy odvody vlastních
PO
snížení

účelový převod na realizaci akce
"videovrátník" - snížení ve výši
13 12.912,85 Kč

zvýšení

snížení

závazný účel

10
10 Akce: Letní příměstský tábor

odbor MaI

kapitálové výdaje
- nestavební
investice
snížení
provozní příjmy
– příjmy z vlastní
činnosti
zvýšení

24

odbor MaI

provozní výdaje
– běžné výdaje

24

odbor MaI

kapitálové výdaje
- stavební
investice (Grant
010)
snížení

odbor MAI

zvýšení

35

80 PD - zateplení 51. MŠ

odbor MaI

provozní výdaje
– běžné výdaje
(Grant 010)

zvýšení

80 MŠ - opravy

