Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 15. 8. 2018
Usnesení č. 13/2018
Finanční výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany
k návrhu vedoucí odboru majetku a investic, po projednání
I.

Bere na vědomí

a)
skutečnost, že 18. 11. 2018 končí udržitelnost projektu Obnova historické části obce
Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního
ruchu
b)
skutečnost, že 30. 11. 2018 končí smlouva o úschově předmětných movitých věcí
uzavřená s Tělocvičnou jednotou Sokol Plzeň-Koterov
c)
žádost starosty Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Koterov
d)
důvodovou zprávu k návrhu ve věci darování židlí, stolů a informačních panelů
Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov
II.

Souhlasí

s darováním movitých věcí, a to 150 ks židlí, 50 ks stolů a 2 ks informačních panelů
Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov, IČ: 00479543 se sídlem Koterovská náves 7,
Plzeň s účinností od 1. 12. 2018 s podmínkou možnosti zapůjčení tohoto mobiliáře nebo jeho
části na akce pořádané nebo spolupořádané Městským obvodem Plzeň 2-Slovany v Koterově,
která bude uvedena v darovací smlouvě.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany schválit darování movitých věcí, a to 150
ks židlí, 50 ks stolů a 2 ks informačních panelů Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov,
IČ: 00479543 se sídlem Koterovská náves 7, Plzeň s účinností od 1. 12. 2018 s podmínkou
možnosti zapůjčení tohoto mobiliáře nebo jeho části na akce pořádané nebo spolupořádané
Městským obvodem Plzeň 2-Slovany v Koterově, která bude uvedena v darovací smlouvě.
III.

Ukládá

vedoucí odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 Slovany návrh usnesení se stanoviskem FV ZMO Plzeň 2 - Slovany
termín: 11. 9. 2018
Usnesení č. 14/2018
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru ekonomického a poplatkového, po projednání
I.

Bere na vědomí

návrh změny 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, 4/2017
a 5/2018, s účinností od 1. ledna 2019

II.

Souhlasí

s návrhem změny 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,
4/2017 a 5/2018, s účinností od 1. ledna 2019, takto:
1. V čl. 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„Poskytovatelem služby carsharingu se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba
podnikající nebo právnická osoba, která splňuje požadavky na poskytovatele
carsharingu na území města Plzně stanovené městem Plzní a jejíž vozidla určená
k poskytování služby carsharingu byla městem Plzní registrována.“.
2. V čl. 7 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno p) se vkládá nové
písmeno q), které zní:
„q) poskytovatelé služby carsharingu za vyhrazení trvalého parkovacího místa na
veřejném prostranství.“.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany s o u h l a s i t s návrhem změny
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, 4/2017 a 5/2018, dle bodu II., s účinností od
1. ledna 2019
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV ZMO
P2 - Slovany
termín: 11. 9. 2018

Usnesení č. 15/2018
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 – červen 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 – červen 2018

III.

Doporučuje

ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden –
červen 2018
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV ZMO P2
– Slovany
termín: 11. 9. 2018

Usnesení č. 16/2018
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. 6/2018
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
a) s rozpočtovým opatřením č. 6
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. 6/2018 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2018
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 11. 9. 2018

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2018
číslo RO: 6

subjekt

odbor EaP

Příloha č. 1

ukazatel

převody MMPxMO
ostatní (+)

částka
v tis.
operace Kč
závazný účel

zvýšení

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
93 doby MŠ

pozn.

27 prodloužení provozní doby

provozní výdajeprovozní příspěvky
Ruská 83 vlastním PO

zvýšení

29 prodloužení provozní doby

51. MŠ, Částkova 6

provozní výdajeprovozní příspěvky
vlastním PO

zvýšení

37 prodloužení provozní doby

odbor SOC.

provozní příjmy-ostatní
nedaňové platby

zvýšení

20

odbor SOC.

provozní výdaje –
běžné výdaje

zvýšení

20

odbor MAI

provozní příjmy-ostatní
nedaňové platby

zvýšení

43

odbor MAI

provozní výdaje –
běžné výdaje

zvýšení

43

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijaté
transfery od krajů

zvýšení

příspěvek na věcné vybavení pro JSDH
22 P2-Slovany ve výši 22.272,- Kč

JSDH

provozní výdaje - běžné
výdaje
zvýšení

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice

25. MŠ,

odbor MaI

odbor EaP

38. MŠ

provozní výdaje-běžné
výdaje
provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu
provozní výdajeprovozní příspěvky
vlastním PO

příspěvek na věcné vybavení- JSDH
22 Koterov

snížení

605

zvýšení

605

zvýšení

účelový převod na realizaci akce "38.
135 MŠ -šablony", 2. splátka dotace MŠMT

zvýšení

135 realizace akce "Šablony pro MŠ"

převod do rozpočtu MO
(přesná výše 22.272,Kč)

zvýšení

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

provozní výdajeprovozní příspěvky
vlastním PO

17. MŠ, Čapkovo
nám. 4

