Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na mimořádném jednání
dne 27. 5. 2020

Usnesení č. 9/2020
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 2020
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 2020

III.

Doporučuje
ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden
– březen 2020

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 – Slovany
termín: 16. 6. 2020

Usnesení č. 10/2020
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. 6/2020
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů
c) usn. ZMO P2-Slovany č. 18/2020 ze dne 28. 4. 2020 a usn. RMP č. 347 ze dne 27.
4. 2020 ve věci žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS
ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň –
Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“
d) snížení rozpočtu příjmů z cizích daní

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
c) v případě přidělení dotace z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky
SDH obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro
projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň –
Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“ s ohledem na posouzení
celkových nákladů v návaznosti na propad daňových příjmů a nutnost zajistit
dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu v roce 2021 nerealizovat výše uvedenou
akci a přidělenou dotaci odmítnout
d) s blokací finančních prostředků v celkové výši 12.350 tis. Kč v rozpočtu roku
2020
FM: 12.1620
500 tis. Kč
provozní výdaje – běžné výdaje – participace MŠ
FM: 12.9100 11 150 tis. Kč
kapitálové výdaje – stavební investice – FRR –
RLZ ul. U Stezky + VNB Brojova x Francouzská x Slovanská alej
FM: 12.9200
700 tis. Kč provozní výdaje – běžné výdaje – mzdy
zaměstnanců

III.

Doporučuje
ZMO P2 schválit
a) návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2020
b) případné odmítnutí dotace dle bodu II c)
c) blokaci finančních prostředků dle bodu II d)

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 16. 6. 2020
číslo RO: 6

Příloha č. 1

operace

částka v
tis. Kč

závazný účel

subjekt

ukazatel

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu

zvýšení

1314

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

práce a mzdy

provozní výdajeběžné výdaje

zvýšení

1314

mzdové výdaje - VSP

pozn.

odbor EaP

provozní příjmyneinvestiční přijatá
dotace ze státního
rozpočtu

zvýšení

1813

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

práce a mzdy

provozní výdaje –
běžné výdaje

zvýšení

1813

odbor EaP

provozní převod
MMPxMO ostatní
(+)

zvýšení

11

37. MŠ,
Barvínkova 18

provozní výdajeprovozní příspěvky
vlastním PO

zvýšení

11

odbor MaI

vlastní příjmy
nedaňové-příjmy z
pronájmu majetku

zvýšení

284

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice

zvýšení

284

odbor MaI

vlastní příjmy
nedaňové-ostatní
nedanové příjmy

zvýšení

17

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice

zvýšení

17

odbor MaI

kapitálové výdaje nestavební
investice

zvýšení

180

odbor MaI

kapitálové výdaje stavební investice

snížení

180

účelový provozní převod volnočasové aktivity

Kavárna Homolka

Kavárna Homolka

