Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo jednání: 2
Datum konání ZMP:17.12.1998

č. 3
I.

B e r e

n a

v ě d o m í

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 1999 ke dni 1. 12. 1998 na úředních
deskách
Magistrátu města Plzně.
2. Předloţený návrh rozpočtu města na rok 1999.
3. Ţe do doby schválení státního rozpočtu ČR na rok 1999 v poslanecké
sněmovně je
nutno povaţovat dotaci ze státního rozpočtu městu Plzni za předběţnou.
4. Ţe prostředky v rozpočtu města Plzně, určené na sport, budou rozdělovány
komisí
RMP pro sport a tělovýchovu.
II.

S c h v a l u j e

1. Upravený rozpočet města Plzně na rok 1999, uvedený v politickém
dokumentu
v celkovém objemu 2 997 745,- tis.Kč a v samostatných přílohách
A. Rozpočet výdajů podle oblastí
B. Jmenovitý seznam stavebních investic
2. Rozpočet dotací ze státního rozpočtu a stanovení neúčelových a účelových
dotací
pro městské obvody Plzeň 1 - 8 s tím, ţe zdrojem krytí dotací z
rozpočtu města je
podíl na dani ze závislé činnosti fyzických osob, a to ve výši
pro MO Plzeň 1
2,156 %
tj. 28 568 tis.Kč
MO Plzeň 2
1,920 %
tj. 25 446 tis.Kč
MO Plzeň 3
2,075 %
tj. 27 494 tis.Kč
MO Plzeň 4
1,380 %
tj. 18 287 tis.Kč
MO Plzeň 5
0,204 %
tj.
2 703 tis.Kč
MO Plzeň 6
0,239 %
tj.
3 175 tis.Kč
MO Plzeň 7
0,168 %
tj.
2 226 tis.Kč
MO Plzeň 8
0,158 %
tj.
2 101 tis.Kč
3. Vymezení zdrojů vlastních příjmů městských obvodů Plzeň 1 - 8.
4. Poskytnutí darů, dotací a příspěvků z rozpočtu města subjektům uvedeným
v upravené příloze A.
5. V rámci navrhovaného objemu výdajů vnitřní správy na činnost Magistrátu
města
Plzně výši
a) věcných výdajů
63 224 tis.Kč
b) mzdových výdajů
78 990 tis.Kč
6. V rámci navrhovaného objemu výdajů Městské policie výši
a) věcných výdajů
13 527 tis.Kč
b) mzdových výdajů 24 173 tis.Kč
III.

S v ě ř u j e

Radě města Plzně
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dle § 36 odst. 2) zákona o obcích pravomoc k provádění rozpočtových
opatření, jejichţ výše nepřevyšuje v jednotlivých případech 1 % objemu
schváleného rozpočtu města s tím, ţe přehled o provedených rozpočtových
opatřeních bude předkládán ZMP pravidelně čtvrtletně (poprvé za pololetí).
IV.

U k l á d á

Radě města Plzně

1. Stanovit rozpočtovým a příspěvkovým organizacím zřízeným městem Plzní a
odměňovaným podle zák. č. 143/92 Sb. limit mzdových prostředků pro r.
1999.
Termín: 31. 1. 1999
Zodpovídá: Ing. Kozák
Ing. Soukup
2. a) po schválení státního rozpočtu ČR v poslanecké sněmovně zapracovat ve
schváleném rozpočtu výši dotace ze státního rozpočtu pro město
Plzeň a
předloţit nejbliţšímu jednání ZMP.
Termín: 4. 2. 1999 kontrolní
Zodpovídá: Ing. Bis
Ing. Hógelová
b) V případě dosaţení záporného výsledku hospodaření města za rok 1998
předloţit
ZMP návrh na sníţení výdajů roku 1999 ve výši vykázaného schodku
hospodaření vč. řešení případného dopadu pokračujícího negativního
vývoje
daňových výnosů v 1/4 1999.
Termín: 30. 6. 1999
Zodpovídá: Ing. Bis
Ing. Hógelová
3. Zabývat se výdaji a výnosy týkajícími se správy městského bytového
fondu.
Termín: průběţně
Zodpovídá: Ing. Bis
30. 6. 1999 kontrolní
Ing. Hógelová
4. Uzavřít smlouvy s neziskovými subjekty v souladu s bodem II.4 tohoto
usnesení.
Termín: 31. 1. 1999
Zodpovídá: Ing. Bis
Ing. Hógelová
5. Hledat moţnosti zvýšení všech druhů příjmů s cílem umoţnit pokrytí
některých
neuspokojených poţadavků na výdaje. Předběţné vyhodnocení rozpočtových
příjmů
na rok 1999 předloţit spolu s finančním vypořádáním za rok 1998.
Termín: 8. 4. 1999
Zodpovídá: Ing. Bis
Ing. Hógelová
6. Hledat moţnosti zvýšení mimorozpočtových zdrojů na krytí investiční akce
Připojení lokality Plzeň - Čechurov na Úhlavský kanalizační sběrač.
Termín: 31. 3. 1999 kontrolní Zodpovídá: Ing. Bis
Ing. Hógelová
Ing. Šimák
7. Připravit a zahájit práce na této akci tak, ţe v případě nalezení zdrojů
bude moţno
tuto akci zapracovat do rozpočtu a realizovat.
Termín: 31. 3. 1999 kontrolní Zodpovídá: Ing. Bis
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Ing. Hógelová
Ing. Šimák
"Revokace usneením ZMP č. 44/99".
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