Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 12.3.2018
Usnesení č. 3/2018
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího Odboru ekonomického a poplatkového, po projednání
I.

Bere na vědomí

a) návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města
Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013, 6/2016 a
4/2017, s účinností od 1. července 2018
b) návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004,
o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 10/2007, 9/2010 a
2/2012, s účinností od 1. července 2018
c) návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2003,
o místním poplatku z ubytovací kapacity, v úplném znění vyhlášky statutárního města Plzně č.
6/2011, s účinností od 1.července 2018
II.

Souhlasí

a) s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města
Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013, 6/2016 a
4/2017, s účinností od 1. července 2018 takto:
1. V čl. 1 odst. 3 se za slovo „služeb“ vkládají slova „kolaudačním souhlasem nebo,“.
2. V čl. 1 odst. 4 se za slovo „prodeji“ vkládají slova „kolaudačním souhlasem nebo,“.
3. V čl. 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavec (2) se nově označuje jako odstavec (1).
4. V čl. 11 odst. 3 se za slovo „pokut“ vkládají slova „a pokut za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy“.
5. V čl. 11 odst. 3 se vkládá poznámka pod čarou „§ 247 až 249 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v platném znění.“ č. 18.
6. Čl. 12 se zrušuje včetně nadpisu a poznámky pod čarou.
Dosavadní články 13 a 14 se nově označují jako 12 a 13.
7. V čl. 14 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec (5) se nově označuje jako odstavec (4).
b) s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004
o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 10/2007, 9/2010 a
2/2012, s účinností od 1. července 2018, takto:
1. V čl. 5 odst. 1 písm. h) se za slova Plzeň 4 vkládají slova „ a Plzeň 2 – Slovany“
2. V čl. 9 odst. 3 se za slovo „pokut“ vkládají slova „a pokut za nesplnění povinnosti

nepeněžité povahy“.
3.

V čl. 9 odst. 3 se vkládá poznámka pod čarou „§ 247 až 249 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v platném znění.“ č. 8.

4. Čl. 10 se zrušuje včetně nadpisu a poznámky pod čarou.
Dosavadní článek 11 se nově označuje jako článek 10.
c) s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2003
o místním poplatku z ubytovací kapacity, v úplném znění vyhlášky statutárního města Plzně č.
6/2011, s účinností od 1.července 2018, takto:
1.

V čl. 8 odst. 3 se za slovo „pokut“ vkládají slova „a pokut za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy“.
2. V čl. 8 odst. 3 se vkládá poznámka pod čarou „§ 247 až 249 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v platném znění.“ č. 7.
3. Čl. 9 se zrušuje včetně nadpisu a poznámky pod čarou.
Dosavadní článek 10 se nově označuje jako článek 9.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany souhlasit s návrhem novel obecně
závazných vyhlášek statutárního města Plzně dle bodu II tohoto usnesení
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 - Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV ZMO P2
- Slovany
termín: 27. 3. 2018

Usnesení č. 4/2018
Finanční výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany
k návrhu vedoucího odboru ekonomického a poplatkového
I.

Bere na vědo mí

a) důvodovou zprávu ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2018
b) žádost SK PLZEŇ 1894 z.s., IČO 00479535, Úslavská 76, 326 00 Plzeň o finanční
podporu projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“
c) usnesení RMO P2 č. 150/2017 ze dne 13. 12. 2017 a usnesení ZMO P2 č.5/2018
ze dne 30. 1. 2018
II.

Doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
schválit poskytnutí dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce
2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

žadatel

SK PLZEŇ 1894 z. s, IČO 00479535
Úslavská 76, 326 00 Plzeň

účel

Rekonstrukce
sportovního areálu

požadavek

dotace

v Kč

v Kč

1.400.000

1.000.000

SK PLZEŇ 1894

III.

Ukládá

předsedovi Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany informovat Zastupitelstvo městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany o stanovisku Finančního výboru ZMO
termín: 27. 3. 2018

Usnesení č. 5/2018
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru MaI po projednání:
I. .

Bere na vědo mí

důvodovou zprávu ve věci poskytnutí daru městu Starý Plzenec – PD „Cyklostezka
Koterov – Starý Plzenec“
II.

Souhlasí

s poskytnutím daru městu Starý Plzenec – PD „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“
III.

Doporučuje

ZMO P2 schválit poskytnutí daru městu Starý Plzenec – PD „Cyklostezka Koterov – Starý
Plzenec“
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 27. 3. 2018
Usnesení č. 6/2018
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 2017
a) přehled operací finančního vypořádání – příloha č. 1

2)

3)
4)

5)

II.

b) přehled vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2017 – příloha č. 2
c) přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení výsledku hospodaření do
fondů organizace – příloha č. 3
d) údaje o plnění příjmů a výdajů MO P2 – Slovany za rok 2017 – příloha č. 4
e) stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2017 – 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 2017 na jednání ZMO P2 – Slovany dne 27. 3. 2018
Dokumentaci k účetní závěrce MO P2 – Slovany za rok 2017, kterou tvoří:
g) rozvaha – příloha č. 7
h) výkaz zisku a ztráty – příloha č. 8
c) zprávu o provedení inventarizace MO P2-Slovany – příloha č. 9
Přebytek hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po provedení operací
v rámci finančního vypořádání za rok 2017 ve výši 12 978 456,29 Kč
Zveřejnění návrhu „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
Zveřejnění „Dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách dle
§ 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů do 30 dnů ode dne jeho schválení

Souhlasí
1) S dílčím závěrečným účtem MO P2 – Slovany za rok 2017
2) S provedením operací finančního vypořádání městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
za rok 2017, tzn. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje,
rozpočtu MP, k hospodaření dalších osob, vyúčtování účelových příspěvků
poskytnutých v roce 2017 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 2017

III.

Doporučuje
1) ZMO P2 – Slovany schválit „Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku MO P2 –
Slovany“ za rok 2017
2) ZMO P2 – Slovany schválit provedení operací finančního vypořádání městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany za rok 2017, tzn. vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu MP, k hospodaření dalších osob,
vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých v roce 2017 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: 27. 3. 2018

Usnesení č. 7/2018
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího Odboru EaP, po projednání:
I.

Bere na vědo mí
a) stav účelových fondů MO Plzeň 2-Slovany po finančním vypořádání roku 2017
b) rozpočet účelových fondů pro rok 2018 a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým
opatřením

II.

Souhlasí
a) se stavem účelových fondů po finančním vypořádání roku 2017:
Sociální fond
1 349 627,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje
29 045 833,35 Kč
b) s rozpočtem účelových fondů na rok 2018:
Sociální fond
3 301 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje
29 045 000,-- Kč
c) se změnou schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2018, zapojením
účelových fondů rozpočtovým opatřením RO č. 2/2018 – dle přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení

III.

Doporučuje
a) ZMO P2 schválit stav účelových fondů po finančním vypořádání roku 2017:
Sociální fond
1 349 627,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje
29 045 833,35 Kč
b) ZMO P2 schválit rozpočet účelových fondů na rok 2017:
Sociální fond
3 301 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje
29 045 000,-- Kč
c) ZMO P2 schválit návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 schváleného rozpočtu na
rok 2018, v souladu s usnesením ZMP o schválení závěrečného účtu města
Plzně za rok 2017

IV.

Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 27. 3. 2018

Usnesení č. 8/2018
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědo mí
a) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření č. 3/2018
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
a) s přijetím finančních prostředků v částce 273 449,- Kč z FŽP MP na úhradu
projektu „Úprava zeleně na NGP – 1. etapa“ s určením pro odbor ŽP MO P2
b) s rozpočtovým opatřením č. 3

subjekt

ukazatel

operace

částka v
tis. Kč

závazný účel

odbor EaP

převody
MMPxMO ostatní
(+)

zvýšení

účelový převod v částce 273.449,- Kč do
rozpočtu MO P2 na realizaci akce
„Úprava zeleně na náměstí Generála Píky
273 – 1. etapa“ krytý FŽP MP

odbor ŽP

provozní výdajeběžné výdaje

zvýšení

273 úprava zeleně na NGP - 1. etapa

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze
st.rozpočtu
zvýšení

účelový převod z ÚP ve výši 2 445,-Kč na
2 ochranné pomůcky, pracovní prostředky

odbor ŽP

provozní výdaje –
běžné výdaje

ochranné pomůcky,pracovní prostředky
2 (2.445,- Kč)

odbor MaI

kapitálové výdaje nestavební
investice
snížení

89 PD - signalizační zařízení

odbor MaI

provozní výdajeběžné výdaje

zvýšení

89

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice zvýšení

24

odbor MaI

provozní výdajeběžné výdaje

24

zvýšení

snížení

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

III.

Doporučuje

ZMO P2 schválit návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 schváleného rozpočtu MO P2 na rok
2018

IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 27. 3. 2018

Usnesení č. 9/2018
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědo mí

a)

usnesení ZMP č. 291 ze dne 22. 6. 2017, kterým byla schválena příprava a následné
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI na
projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“
b) usnesení ZMP č. 506 ze dne 9. 11. 2017, kterým bylo schváleno podání žádosti o
účelovou dotaci z Plzeňského kraje na financování projektu „Cyklostezka Koterov –
Starý Plzenec“ jako příspěvek na spolufinancování projektu, který má být v roce 2018
dotován z Integrovaného regionálního operačního programu
c) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření č. 4/2018
II.

Souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 4

subjekt

ukazatel

operace

částka v
tis. Kč

odbor EaP

převody
MMPxMO ostatní
(+)

zvýšení

14 544

akce "Cyklostezka Koterov-Starý Plzenec"

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice zvýšení

14 544

akce "Cyklostezka Koterov-Starý Plzenec"

III.

závazný účel

pozn.

Doporučuje

ZMO P2 schválit návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 schváleného rozpočtu MO P2 na rok
2018
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 27. 3. 2018

