Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 082
Datum konání RMP: 4. 6. 2009

Označení návrhu usnesení: EN/3

č. 814

I.

Bere na vědomí

1. Skutečnost, že rozpočtový výhled stanoví základní výdajové rámce, kterými jsou povinni
se řídit správci rozpočtu při zahajování akcí, jejichž realizace je zahájena nebo přechází do
let následujících po daném rozpočtovém roce.
2. Potřebu provést úpravu rozpočtového výhledu 2010 na základě prognózovaných důsledků
celosvětové ekonomické krize do rozpočtu města navazující na úsporná opatření pro rok
2009 (návrh usnesení ŘEÚ/1).
3. Rozpočtový výhled pro rok 2010 schválený usnesením ZMP č. 681 ze dne
11. 12. 2008.
4. Skutečnost, že při úpravě rozpočtového výhledu na rok 2010 nedošlo ke zkrácení
investičního rozpočtu správců majetku MMP s tím, že stanovený objem finančních
prostředků určený na realizaci investic v roce 2010 může být dále navýšen v souvislosti s
projekty, které budou realizovány s podporou dotací a dofinancováním z dalších cizích
zdrojů (zejména připravovaným úvěrem EIB v celkovém rámci až 2 mld. Kč).
5. Potřebu zajistit pro překlenutí případné krátkodobé finanční nedostatečnosti uzavření
kontokorentního úvěru u banky, kde je realizován platební styk a kam město směřuje své
hlavní příjmy (Komerční banka a.s.).
6. Skutečnost, že příjmy a výdaje související s agendou nakládání s odpady jsou zapracovány
v rámci rozpočtového výhledu na rok 2010 na straně rozpočtu MMP, přičemž procentní
podíl MO na daních pro rok 2010 je o saldo příjmů a výdajů spojených s touto agendou
adekvátně ponížen.
7. Usnesení ZMP č. 136 ze dne 2. 4. 2009, kterým bylo uloženo zapracovat zbývající finanční
prostředky na financování akce „Multifunkční sportovní areál České údolí“ ve výši 45 mil.
Kč do rozpočtu města, popřípadě do rozpočtového výhledu po ukončení výběrového řízení
na zhotovitele uvedené akce.
II.

Souhlasí

1. S úpravou rozpočtového výhledu města Plzně na rok 2010 v části příjmy z cizích daní ve
členění MMP a jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že %
podíl jednotlivých městských obvodů na DPH a DPFO ze závislé činnosti je oproti roku
2009 snížen o saldo příjmů a výdajů související s agendou nakládání s odpady.
2. S úpravami rozpočtového výhledu MMP na rok 2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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3. S převodem 2. části finančních prostředků na financování akce „Multifunkční sportovní
areál České údolí“ ve výši 45 mil. Kč do rozpočtu MO 3 až v souvislosti se skutečnou
potřebou úhrady nikoli hned po ukončení výběrového řízení na zhotovitele tak, jak je
uloženo usnesením ZMP č. 136 ze dne 2. 4. 2009.
4. S výjimkou ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek, Směrnice MMP č. QS 74-01 pro
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí kontokorentního úvěru. Vzhledem
k charakteru kontokorentního úvěrování je podmínkou, aby na kontokorentní účet byly
směrovány hlavní příjmy dlužníka. Tuto podmínku v tuto chvíli splňují pouze účty u
Komerční banky, a.s.
5. S přijetím kontokorentního úvěru u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě
33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 453 17 054, ve výši do 100 mil. Kč, na dobu 1 roku a dobou
čerpání (v rámci doby trvání) maximálně 5 měsíců.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit usnesení v souladu s bodem II.
IV.

Ukládá

tajemníkovi MMP
předložit návrh usnesení dle bodu II. na jednání ZMP po předchozím projednání ve FV ZMP.
Termín: 18. 6. 2009
Zodpovídá: Ing. Kuglerová

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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