Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 6. 6. 2018
Usnesení č. 10/2018
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 – březen 2018
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 – březen 2018

III.

Doporučuje
ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden
– březen 2018

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 – Slovany
termín: 19. 6. 2018

Usnesení č. 11/2018
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. 5/2018
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. 5/2018 dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu usnesení
b) 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. 5/2018 schváleného rozpočtu MO
P2 na rok 2018

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 19. 6. 2018

Příloha č. 1

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2018
Příloha č. 1
ukazatel

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu
zvýšení

účelový převod na realizaci akce "5.
MŠ Plzeň ", dotace MŠMT v celkové
výši max. 125.408,- Kč bude probíhat
125 formou ex-ante

5. MŠ,
Zelenohorská 25

provozní výdajeprovozní příspěvky
vlastním PO
zvýšení

125 realizace akce "Šablony pro MŠ"

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu
zvýšení

účelový převod na realizaci akce "51.
MŠ Plzeň ", dotace MŠMT v celkové
výši max. 170.505,60 Kč bude
171 probíhat formou ex-ante

provozní výdajeprovozní příspěvky
51. MŠ, Částkova 6 vlastním PO
zvýšení

171 realizace akce "Šablony pro MŠ"

odbor EaP

převody MMPxMO
ostatní (+)
zvýšení

účelový převod na realizaci akce
154 "Živá voda ", dotace FŽP MP

25. MŠ, Ruská 83

provozní výdajeprovozní příspěvky
vlastním PO
zvýšení

154 realizace akce "Živá voda"

převody MMPxMO
ostatní (+)
zvýšení

účelový převod do rozpočtu MO
s určením pro 37. mateřskou školu
Plzeň ve výši 15 tis. Kč na pořízení
elektronických kláves, setu
Orffových nástrojů, výtvarných
potřeb a nákladů za autobusovou
dopravu v rámci pořádaných
15 volnočasových akcí.

provozní výdaje37. MŠ, Barvínková provozní příspěvky
18
vlastním PO
zvýšení

účelový převod do rozpočtu MO
s určením pro 37. mateřskou školu
Plzeň ve výši 15 tis. Kč na pořízení
elektronických kláves, setu
Orffových nástrojů, výtvarných
potřeb a nákladů za autobusovou
dopravu v rámci pořádaných
15 volnočasových akcí.

odbor EaP

pozn.

převod 2. splátky do
rozpočtu MO ve výši
125.408,- Kč

částka v
operace tis. Kč
závazný účel

subjekt

účelové finanční
prostředky ve výši
153912-, Kč na akci "Živá převod 2. splátky do
voda", 3. etapa, kryto z rozpočtu MO ve výši
FŽP MP, Grant 018
170.505,60 Kč

číslo RO: 5

odbor EaP

převody MMPxMO
ostatní (+)
zvýšení

účelový převod do MO 2 –
Slovany na realizaci akce „Moře
pro Božkovský ostrov – 2. etapa“
70 krytý FŽP MP

odbor MaI

kapitálové
výdaje-stavební
investice

zvýšení

účelový převod do MO 2 –
Slovany na realizaci akce „Moře
pro Božkovský ostrov – 2. etapa“
70 krytý FŽP MP, Grant 018

odbor EaP

převody MMPxMO
ostatní (+)
zvýšení

účelový převod do rozpočtu MO
Plzeň 2 na akci "Regenerace sídliště
3000 Vnitroblok Koterovská 69 - 79"

odbor MaI

kapitálové
výdaje-stavební
investice

3000 VNB Koterovská

odbor EaP
odbor EaP

převody MMPxMO
ostatní (-)
zvýšení
použití FRR (+)
zvýšení

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu
zvýšení

neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti
1746 SPOD

práce a mzdy

provozní výdaje
– běžné výdaje

neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti
1746 SPOD

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice zvýšení

200

odbor MaI

provozní výdajeběžné výdaje

200

odbor EaP-dotace

kapitálové výdajeinvestiční transfery
jiným org. a veř.
rozpočtům
zvýšení

20 Alpinum klub-zavlažovací systém

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery jiným
organizacím a
veř.rozpočtům

57

zvýšení

snížení

snížení

účelový převod na MMP na realizaci
akce "interaktivní workshop Nedám
55 se!" s určením pro OSS MP
55
1. splátka dotace SPOD 1.746.485,- Kč, UZ 13011

zvýšení

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery
obyvatelstvu

zvýšení

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery
obyvatelstvu

zvýšení

Ing. Klečková Vorschneiderová,
18 MBA - neurorehabilitace pro syna

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery
obyvatelstvu

zvýšení

15 p. Vargová - ME v Cross Triathlonu

4 p. Jůza - úprava okolí lípy

Usnesení č. 12/2018
Finanční výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany
k návrhu vedoucího odboru ekonomického a poplatkového
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany

II.

Doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany schválit poskytnutí dotací
v souladu s vyhlášenými dotačními programy v roce 2018 z rozpočtu Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany v celkové výši 299.000 Kč a ve výši 80.000 Kč na účel,
který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2018

III.

Nedoporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválit požadavek na poskytnutí
dotací v souladu s vyhlášenými dotačními programy v roce 2018 z rozpočtu Městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 278.000 Kč a ve výši 300.000 Kč na účel, který není
cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2018

IV.

Ukládá
předsedovi Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany informovat Zastupitelstvo
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o stanovisku Finančního výboru ZMO
termín: 19. 6. 2018

