Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 6. 11. 2019
Usnesení č. 16/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru MaI Ing. Jany Heřmanové po projednání:
I.

Bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci schválení účetního odpisu nedokončených investic MO Plzeň 2 –
Slovany
II.

Souhlasí

s účetním odpisem nedokončených investic MO Plzeň 2 – Slovany v celkové hodnotě
101 035,- Kč:
1.
89. MŠ – zázemí pro zaměstnance
96 800,- Kč
2.
Vybudování nového dětského hřiště
4 235,- Kč
(kuličková dráha)
III. D o p o r u č u j e
ZMO P2 souhlasit s účetním odpisem nedokončených investic MO Plzeň 2 – Slovany dle
bodu II. tohoto usnesení.
IV. U k l á d á
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 3. 12. 2019
Usnesení č. 17/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci „Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II. etapa“
b) žádost SK PLZEŇ 1894 z. s., IČO 00479535, Úslavská 76, 326 00 Plzeň o finanční
podporu projektu „Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II. etapa“

II.

Nesouhlasí
se spolufinancováním realizace projektu „Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II.
etapa“

III.

Doporučuje
ZMO P2 neschválit spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce areálu
SK Plzeň 1894 – II. etapa“

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 3. 12. 2019

Usnesení č. 18/2019
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 – září 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 – září 2019

III.

Doporučuje
ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden
– září 2019

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 – Slovany
termín: 3. 12. 2019

Usnesení č. 19/2019
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. 9/2019
b) blokaci finančních prostředků ve FRR MO P2 pro odbor MaI, ve výši
nevyčerpaných finančních prostředků, které byly v rámci výdajů v roce 2019
účelově určeny na zpracování PD „Malostr. jezírka“ a „Výstavbu technického
zázemí na B. o.“ a jejichž realizace byla v daném roce započata a jejich
financování přechází do roku 2020 s tím, že účel prostředků zůstává zachován
c) usn. ZMO P2 – Slovany č. 17 ze dne 26. 3. 2019, kterým bylo schváleno zapojení
FRR MO P2 – Slovany na realizaci akce : „Rekreační hřiště na Božkovském
ostrově“
d) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

Souhlasí

II.

a) se souhrnným rozpočtovým opatřením č. 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu usnesení
b) s blokací prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO P2 ve výši 2 788 tis. Kč, které
byly v rámci výdajů v roce 2019 účelově určeny na zpracování PD „Malostr.
jezírka“ a „Výstavbu technického zázemí na B. o.“ a jejichž realizace byla
v daném roce započata a jejich financování přechází do roku 2020 s tím, že účel
prostředků zůstává zachován
c) se změnou účelu použití finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z FRR MO P2
– Slovany schválených na realizaci akce: „Rekreační hřiště na Božkovském
ostrově“ na realizaci akce: „Rekonstrukce ul. Ve Višňovce“
d) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Doporučuje

III.

ZMO P2 schválit
a) návrh rozpočtového opatření č. 9/2019 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2019
b) provedení blokace prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 2 dle bodu II. tohoto
usnesení
c) změnu účelu použití finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z FRR MO P2 –
Slovany schválených na realizaci akce: „Rekreační hřiště na Božkovském
ostrově“ na realizaci akce: „Rekonstrukce ul. Ve Višňovce“
IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 3. 12. 2019

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2019
číslo RO: 9

odbor EaP

ukazatel
provozní příjmyneinvestiční
přijatá dotace ze
státního rozpočtu

částka v
operace tis. Kč závazný účel

zvýšení

neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ
84 ve výši 84.145,- Kč

zvýšení

čerpání v souladu s podmínkami dotaceodborná příprava, zásahy jednotek mimo
84 územní obvod,..

provozní výdaje běžné výdaje
JSDH

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční
přijatá dotace ze
státního rozpočtu

pozn.

zvýšení

účelový převod na realizaci akce "17.
MŠ Plzeň-šablony ", dotace MŠMT ve
566 výši 566.408,00 Kč

převod 1.
zálohové
platby do
rozpočtu MO
ve výši
566.408,00 Kč

subjekt

Příloha č. 1

odbor EaP
38. MŠ,
Spojovací 14

odbor MAI
odbor MAI

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

zvýšení

566 realizace akce "Šablony pro MŠ"

zvýšení

účelový převod na realizaci akce "38.
MŠ Plzeň-šablony ", dotace MŠMT ve
492 výši 491.582,00 Kč

zvýšení

492 realizace akce "Šablony pro MŠ"

vlastní příjmy
nedaňové - ostatní
nedaňové příjmy zvýšení
provozní výdaje běžné výdaje
zvýšení

převod 1. zálohové platby
do rozpočtu MO ve výši
491.582,00 Kč

provozní výdajeprovozní
příspěvky
17. MŠ,
Čapkovo nám. 4 vlastním PO

27
27

vlastní příjmy
nedaňové - ostatní
nedaňové příjmy
odbor ŽP

zvýšení

42

zvýšení

42

odbor EaP

převody
MMPxMO ostatní
(+)
zvýšení

267

odbor EaP

provozní výdaje ostatní provozní
výdaje

267

odbor MaI
odbor MaI
odbor EaP

kapitálové výdajestavební investice snížení
provozní výdaje běžné výdaje
zvýšení
použití FRR (+)
snížení
kapitálové výdajestavební investice

odbor MaI

zvýšení

snížení

1 060
1 060
2 788

2 788

Usnesení č. 20/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu Ing. Miroslava Němce, vedoucího odboru EaP po projednání:

760 tis. (grant
grant 010
010)

odbor ŽP

doplatek OSPOD
2018

provozní výdaje běžné výdaje

I.

Bere na vědomí
a) Zveřejnění návrhu rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 a střednědobého
výhledu rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany v letech 2021 – 2023 v souladu s § 3
odst. 3 a §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů po dobu 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání zastupitelstva
b) Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
MO Plzeň 2 v letech 2021 – 2023 – příloha č. 1
c) Stav fondů MO P2 – Slovany – příloha č. 2
d) Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 a
střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 2 v letech 2021 – 2023- příloha č. 3
e) Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů schválený usnesením ZMP
č. xxx ze dne 11. 11. 2019, který stanoví závazné ukazatele pro sestavení rozpočtu
na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 – 2023 – příloha č. 4

II.

Souhlasí
a) s návrhem rozpočtu MO P2 – Slovany na rok 2020 (příloha č. 1 tohoto návrhu
usnesení), kterým je stanoven objem:
příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši
10 721 tis. Kč
výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši
140 021 tis. Kč
financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a
dále převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města
k MO, v celkové výši
129 300 tis. Kč
a se závaznými parametry rozpočtu MO P2 - Slovany, kterými pro rok 2020 jsou:
závazné ukazatele příjmů, výdajů a financování rozpočtu MO Plzeň 2 závazné pro
dané správce rozpočtu MO – příloha č. 1
- rozpis provozních příspěvků jednotlivým PO závazných pro danou PO a odbor
EaP
- účelový převod z rozpočtu MO P2- Slovany do rozpočtu MMP ve výši
4 530 tis. Kč s určením na realizaci akce „Obnova Jiráskovo náměstí“
- účelový převod z rozpočtu MO P2- Slovany do rozpočtu MMP ve výši
91 tis. Kč s určením pro SIT na vedení mzdového účetnictví pro 25. MŠ, Plzeň,
Ruská 83 a 51. MŠ, Plzeň, Částkova 6
- účelový převod z rozpočtu MO P2- Slovany do rozpočtu MMP ve výši
30 tis. Kč s určením pro MP na zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny OPL
- rozpis tvorby a použití účelových fondů MO P2 – Slovany s tím, že stanovený účel
a jeho výše je pro daného správce rozpočtu MO závazný – příloha č. 2
b) akce zařazené do jmenovitého seznamu investičních akcí v rámci závazných
ukazatelů stavební a nestavební investice s tím, že zařazení každé nové akce během
roku podléhá schválení zastupitelstvu s výjimkou těch, jejichž realizace již byla
schválena a jejich financování přechází z předchozího roku
c) střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 2 sestavený na roky 2021 – 2023, který
navazuje na rozpočet pro rok 2020 (příloha č. 1).
-

III. D o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
a) schválit návrh rozpočtu na rok 2020 a závazné parametry rozpočtu MO P2 na rok
2020

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2021-2023
c) schválit akce zařazené do jmenovitého seznamu investičních akcí v rámci závazných
ukazatelů stavební a nestavební investice s tím, že zařazení každé nové akce během
roku podléhá schválení zastupitelstvu s výjimkou těch, jejichž realizace již byla
schválena a jejich financování přechází z předchozího roku
IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 3. 12. 2019

materiál včetně příloh zveřejněn na elektronické úřední desce ÚMO Plzeň 2 - Slovany

