
Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 2. 9. 2020 

 

Usnesení č. 11/2020 

 

Finanční výbor ZMO P2 - Slovany 

k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání: 

I.       B e r e   n a   v ě d o m í 

a) rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2020 

b) že byla provedena následná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů 

II.       S o u h l a s í  

s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden – červen 2020  

III.       D o p o r u č u j e 

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

– červen 2020 

IV.     U k l á d á 

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

ZMO P2 – Slovany 
 

Usnesení č. 12/2020 

 

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání: 

 

I. B e r e   n a   v ě d o m í  

 

a) důvodovou zprávu ve věci souhrnného rozpočtového opatření č. 8/2020 

b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů 

c) usn. ZMO P2-Slovany č. 24/2020 ze dne 16. 6. 2020 ve věci snížení rozpočtu příjmů 

z cizích daní  

II. S o u h l a s í  

a) se souhrnným rozpočtovým opatřením č. 8 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) se zrušením blokace v celkové výši 12.350 tis. Kč s určením na snížení převodu 

podílu na daních v roce 2020 z důvodu negativních ekonomických dopadů 

koronavirové krize  

 

 

 



III. D o p o r u č u j e  

 

 ZMO P2 schválit 

a) návrh rozpočtového opatření č. 8/2020 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2020  

b) zrušení blokace dle bodu II c) 

 

IV. U k l á d á  

 

             Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2 

                                                                                                                 termín: 15. 9. 2020 

 
 

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany – 2020 
 

      
číslo RO: 8 

   

Příloha č. 1 

 

subjekt ukazatel operace 

částka v tis. 

Kč závazný účel pozn. 

odbor EaP 

převody MMP x 

MO - podíl na 

daních (+) snížení 12025 

snížení převodu podílu na daních z 

důvodu propadu příjmů města z 

cizích daní způsobené 

koronavirovou krizí a tím snížení 

výdajů v rozpočtu MO P2 

  

odbor EaP 

provozní výdaje -  

ostatní provozní 

výdaje snížení 500   

personální odd. 

provozní výdaje-

běžné výdaje snížení 11525   

personální odd. 

provozní výdaje - 

běžné výdaje zvýšení  10825   

odbor MaI 

kapitálové výdaje-

stavební investice snížení 3150 ul. U Stezky - FRR 

odbor EaP 

použití vlastních 

fondů (+) - FRR zvýšení 7675   

odbor EaP 

provozní příjmy- 

přijaté transfery 

provozní od krajů 

a reg. rad zvýšení 102 

účelová dotace na OOP a opravy 

neinvestiční povahy 

  



JSDH 

provozní výdaje - 

běžné výdaje zvýšení 102 

„Příspěvek na osobní ochranné 

prostředky“ pro JSDH Hradiště ve 

výši 21.900,- Kč a „Příspěvek na 

opravy menšího rozsahu u 

cisternové automobilové stříkačky 

nebo rychlého zásahového 

automobilu “ pro JSDH Koterov ve 

výši 80 tis. Kč 

odbor EaP 

převody MMP x 

MO - ostatní (+) zvýšení 200 

převod kapitálových finančních 

prostředků z rozpočtu MMP do 

rozpočtu MO na realizaci akce 

"Zelená střecha" 

  

odbor MaI 

kapitálové výdaje-

stavební investice zvýšení 200 

projekt  "Budova UMO P2 - zelená 

střecha" 

odbor MaI 

vlastní příjmy 

nedaňové-příjmy z 

vl. činnosti snížení 28   
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odbor MaI 

provozní výdaje - 

běžné výdaje snížení 28    

odbor MaI 

vlastní příjmy 

nedaňové-příjmy z 

pronájmu majetku snížení 253   

  

odbor MaI 

provozní výdaje - 

běžné výdaje snížení 253   

odbor MaI 

provozní výdaje - 

běžné výdaje zvýšení 200   

  
JSDH 

provozní výdaje - 

běžné výdaje snížení 200   

odbor EaP 

použití vlastních 

fondů (+) - FRR zvýšení 318   

  

89. MŠ, 

Habrová 8 

provozní výdaje - 

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 216 

zálohová dotace na projekt 

"Přírodní zahrady" z důvodu 

předfinancování dotace z 

programu SF MŽP. Záloha na 

dotaci bude vypořádána po 

vypořádání dotace ze strany 

příjemce, tj. PO s poskytovatelem 



89. MŠ, 

Habrová 8 

kapitálové výdaje - 

investiční 

příspěvky vlastním 

PO zvýšení 102 

zálohová dotace na projekt 

"Přírodní zahrady" z důvodu 

předfinancování dotace z 

programu SF MŽP. Záloha na 

dotaci bude vypořádána po 

vypořádání dotace ze strany 

příjemce, tj. PO s poskytovatelem 

odbor EaP 

provozní příjmy- 

přijaté transfery 

provozní od krajů 

a reg. rad zvýšení 70 

účelová dotace na externí 

vzdělávací služby na realizaci 

programu "Zdravý pohyb pro život 

- I. + II." 

  

5. MŠ, 

Zelenohorská 

25 

provozní výdaje - 

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 10 

účelová dotace na externí 

vzdělávací služby na realizaci 

programu "Zdravý pohyb pro 

život" 

17. MŠ, 

Čapkovo nám. 

4 

provozní výdaje - 

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 10 

účelová dotace na externí 

vzdělávací služby na realizaci 

programu "Zdravý pohyb pro 

život" 

23. MŠ, 

Topolová 3 

provozní výdaje - 

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 30 

účelová dotace na externí 

vzdělávací služby na realizaci 

programu "Zdravý pohyb pro život 

- I. + II." 

37. MŠ, 

Barvínkova 18 

provozní výdaje - 

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 10 

účelová dotace na externí 

vzdělávací služby na realizaci 

programu "Zdravý pohyb pro 

život" 

38. MŠ, 

Spojovací 14 

provozní výdaje - 

provozní příspěvky 

vlastním PO zvýšení 10 

účelová dotace na externí 

vzdělávací služby na realizaci 

programu "Zdravý pohyb pro 

život" 

 
 


