Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 27. 5. 2019

Usnesení č. 8/2019
Finanční výbor ZMO P2 - Slovany
k návrhu vedoucího Kanceláře tajemníka Ing. Zdeňka Červeného po projednání:
I.

Bere na vědomí
návrh na darování hrobového zařízení č. 304 v hodnotě 23.500,- Kč umístěného na
hřbitově ve Dnešicích Mgr. Miroslavě Tejmlové, nar. xxxxx, trvalý pobyt Chotěšov,
xxxxx, 332 14

II.

Souhlasí
s darováním hrobového zařízení č. 304 v hodnotě 23.500,- Kč umístěného na
hřbitově ve Dnešicích Mgr. Miroslavě Tejmlové, nar. xxxxx, trvalý pobyt Chotěšov,
xxxxx, 332 14

III.

Doporučuje
ZMO P2 - Slovany schválit darování hrobového zařízení č. 304 v hodnotě 23.500,Kč umístěného na hřbitově ve Dnešicích Mgr. Miroslavě Tejmlové, nar. xxxxx,
trvalý pobyt Chotěšov, xxxxx, 332 14

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 – Slovany

Usnesení č. 9/2019
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 2019
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 2019

III. D o p o r u č u j e
ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden
– březen 2019

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 – Slovany

Usnesení č. 10/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci souhrnného rozpočtového opatření č. 6/2019
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. 6 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. 6/2019 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2019

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 18. 6. 2019

číslo RO: 6

Příloha č. 1

částka v
operace tis. Kč

subjekt

ukazatel

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční
přijatá dotace ze
státního rozpočtu zvýšení
provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
zvýšení

51. MŠ, Částkova 6

závazný účel

účelový převod na realizaci akce
"Šablony pro 51. MŠ Plzeň ", dotace
MŠMT v celkové výši max. 568.185,568 Kč bude probíhat formou ex-ante

568 realizace akce "Šablony pro MŠ"

odbor EaP

převody
MMPxMO
ostatní (-)

odbor EaP

provozní výdaje ostatní provozní
výdaje
snížení

50

odbor MaI

provozní příjmyostatní nedaňové
platby

zvýšení

59

odbor MaI

provozní výdaje –
běžné výdaje
zvýšení

59

odbor MaI

Odbor MaI

zvýšení

provozní výdaje –
běžné výdaje
snížení
kapitálové
výdaje-stavební
investice
zvýšení

účelový převod na MMP - spolupráce
na projektu "Sportmanie 2019" s
50 určením pro Odbor sportu MmP

180

180

odbor MaI

vlastní příjmy
nedaňové sankční platby
kapitálové
výdaje-stavební
investice
vlastní příjmy
nedaňové příjmy z vlastní
činnosti

zvýšení

40

Odbor MaI

provozní výdaje –
běžné výdaje
zvýšení

40

převody
MMPxMO
ostatní (+)

Účelový převod do rozpočtu MO2 pro
37. mateřskou školu Plzeň, IČ
70940746 (žádost č. 26) na vybavení,
pomůcky, nářadí, spotřební materiál,
odbornou literaturu, vstupné a
dopravu při návštěvě do Techmania
Science Center v rámci projektu
„Každý má své povolání, práci čili
zaměstnání, budeme si na ně hrát a
každé z nich poznávat“. Vyúčtování
akce bude předmětem finančního
13 vypořádání

odbor MaI

Odbor MaI

odbor EaP

zvýšení

10

zvýšení

10

zvýšení

37. MŠ, Plzeň,
Barvínková 18

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO

zvýšení

vybavení, pomůcky, nářadí, spotřební
materiál, odbornou literaturu, vstupné
a dopravu při návštěvě do Techmania
Science Center hrát a každé z nich
poznávat“. Vyúčtování akce bude
13 předmětem finančního vypořádání

Odbor KT

provozní výdaje –
běžné výdaje
snížení
kapitálové
výdajenestavební
investice
zvýšení

odbor MaI

kapitálové příjmy
- vlastní příjmy
kapitálové
zvýšení

48

odbor MaI

provozní výdaje –
běžné výdaje
zvýšení

48

odbor KT

odbor EaP

převody
MMPxMO
ostatní (+)

19

19

zvýšení

účelový převod do rozpočtu MO P2 s
určením pro 37. MŠ, Barvínková 18
na výtvarný a pracovní materiál,
5 sportovní pomůcky a ceny do soutěží

zvýšení

účelový převod do rozpočtu MO P2 s
určením pro 37. MŠ, Barvínková 18
na výtvarný a pracovní materiál,
sportovní pomůcky a ceny do soutěží.
Vyúčtování bude předmětem
5 finančního vypořádání

37. MŠ, Plzeň,
Barvínková 18

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO

odbor EaP-dotace

kapitálové výdajeinvestiční transfery
jiným org. a veř.
rozpočtům
zvýšení

Alpinum klub-zavlažovací systém - 2.
15 etapa

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery jiným
organizacím a
veř.rozpočtům

snížení

42

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery
obyvatelstvu

zvýšení

12 p. Potůček - kulturní program v Hradišti

odbor EaP-dotace

provozní výdajetransfery
obyvatelstvu

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu
zvýšení

neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením činností
621 vykonávaných v oblasti soc. práce

pers. oddělení

provozní výdajeběžné výdaje

621 mzdové výdaje - VSP

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu
zvýšení

neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením činností
1655 vykonávaných v oblasti SPOD

práce a mzdy

provozní výdaje –
běžné výdaje

zvýšení

neinv.dotace na pokrytí výdajů
souvisejících se zabezpečením činností
1655 vykonávaných v oblasti SPOD

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace z
všeobecné
pokladní správy
státního rozpočtu zvýšení

880 účelová dotace k zajištění voleb do EP

KT

provozní výdaje –
běžné výdaje

zvýšení

100 účelová dotace k zajištění voleb do EP

pers. a mzdový úsek

provozní výdaje –
běžné výdaje

zvýšení

780 účelová dotace k zajištění voleb do EP

zvýšení

zvýšení

15 p. Vargová - ME v Cross Triathlonu

Usnesení č. 11/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP, Ing. Miroslava Němce, po projednání
I.

Bere na vědomí
a) návrh 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,
5/2018 a 12/2018
b) návrh aktualizace Přílohy č. 2 k vyhlášce statutárního města Plzně č. 2/2004 v části
„Vymezená území MO Plzeň 2 – Slovany; Ostatní plocha dle parcelních čísel a k.ú.“

II.

Souhlasí
a) 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, 5/2018 a 12/2018
b) s návrhem aktualizace Přílohy č. 2 k vyhlášce statutárního města Plzně č. 2/2004
v části „Vymezená území MO Plzeň 2 – Slovany; Ostatní plocha dle parcelních čísel a
k.ú.“

III.

Doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
a) souhlasit 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, 5/2018 a 12/2018
b) souhlasit s návrhem aktualizace Přílohy č. 2 k vyhlášce statutárního města Plzně č.
2/2004 v části „Vymezená území MO Plzeň 2 – Slovany; Ostatní plocha dle
parcelních čísel a k.ú.“

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 - Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 - Slovany
termín: 18. 6. 2019

Usnesení č. 12/2019
Finanční výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany
k návrhu vedoucího odboru ekonomického a poplatkového
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany
b) usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany ze dne 15. 5. 2019 č. 62/2019 a 63/2019

II.

Doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
schválit poskytnutí dotací v souladu s vyhlášenými dotačními programy v roce 2019
z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v celkové výši 272.000 Kč a ve výši
50.000 Kč na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2019

III.

Nedoporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

schválit požadavek na poskytnutí dotací v souladu s vyhlášenými dotačními programy
v roce 2019 z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 330.000 Kč a ve
výši 144.000 Kč na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2019
IV.

Ukládá
předsedovi Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany informovat Zastupitelstvo
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o stanovisku Finančního výboru ZMO
termín: 18. 6. 2019

