
Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 17.1.2018 

Usnesení č. 1/2018 
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  
a) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření č. 1/2018  
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

II. S o u h l a s í  

a) s rozpočtovým opatřením č. 1 

subjekt ukazatel operace 

částka v tis. 

Kč závazný účel pozn. 

odbor EaP 

převody 

MMPxMO ostatní 

(+) zvýšení 117 

účelový převod do rozpočtu MO2 

s určením pro 17. MŠ Plzeň, 25. 

MŠ Plzeň a 51. MŠ Plzeň na krytí 

nákladů souvisejících s 

prodloužením provozní doby MŠ 

  

17. MŠ 

provozní výdaje-

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 38 prodloužení provozní doby 

25. MŠ 

provozní výdaje-

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 41 prodloužení provozní doby 

51. MŠ 

provozní výdaje-

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 38 prodloužení provozní doby 

 

odbor EaP 

převody 

MMPxMO ostatní 

(-) zvýšení 10 

účelový převod do rozpočtu MmP 

s určením pro Odbor nabývání 

majetku MmP, ve výši  9 450,- Kč, 

určených na výkup pozemků p. č. 

1381/41  

  

odbor MaI 

kapitálové výdaje-

nestavební 

investice snížení 10   

  

odbor MaI 
kapitálové výdaje - 

zvýšení 3390   

  



stavební investice 

odbor EaP 

použití Fondu 

rezerv a rozvoje 

(+) zvýšení 3390   

 
b) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
c)  

III. D o p o r u č u j e  
 ZMO P2 schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 11/2018 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2018  

 
IV. U k l á d á  

             Předsedovi FV ZMO P2 informovat  ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 
                                                                                                                        termín: 30. 1. 2018 
 
 
Usnesení č. 2/2018 
Finanční výbor ZMO P2 
k návrhu předsedy Bc. Vlastimila Lokajíčka, po projednání 

 
I.      B e r e   n a   v ě d o m í 
Plán činnosti Finančního výboru ZMO P2 na rok 2018 dle přílohy, která je nedílnou součástí  
tohoto usnesení 
 
II.      S ch v a l u j e 
Plán činnosti Finančního výboru ZMO P2 na rok 2018 dle přílohy, která je nedílnou součástí  
tohoto usnesení 

                                                                                                                                           Příloha č. 1 

Plán činnosti Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany na rok 2018 
 

Termíny a předběžný program jednání FV ZMO P2 

17. ledna 2018 

       1.   Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2018 
      2.   Plán činnosti FV ZMO P2 na rok 2018 
      3.   Různé 
       
7. března 2018 

       1.   Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017 
       2.   Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za období roku 2017 
       3.   Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017,   
             k 1. 1. 2018 a rozpočet účelových fondů na rok 2018 
       4.   Různé 



 
30. května 2018 

1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2018 
2. Žádosti o poskytnutí dotací 

       3.   Různé 

15. srpna 2018 

        1.   Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2018 
        2.   Různé 
 
7. listopadu 2018 

1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2018 
2. Odsouhlasení rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019 
3. Různé 

 

Plán činnosti FV ZMO P2 je sestaven podle plánovaných termínů a programů jednání  
RMO P2 a ZMO P2.    
Začátek jednání FV ZMO P2 je stanoven na 16.00 hod, termíny připadají vždy na středu. 
 
 

  

 

 


