Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 02
Datum konání ZMP: 16. 11. 2006

Označení návrhu usnesení: Nám.D/1

č. 639

I.

Bere na vědomí

1. Usnesení RMP č. 1211 ze dne 5. 10. 2006, kterým byla stanovena celková výše příjmů
z cizích daní s určením podílu MMP a souhrnného podílu pro městské obvody 1 - 10 (dále
jen MO) na těchto příjmech v celkové výši 334 623 tis. Kč.
2. Skutečnost, že vlivem zaokrouhlování při výpočtu jednotlivých procentních podílů
příslušných MO došlo ke korekci souhrnného podílu pro MO.
3. 1. čtení návrhu zákona o státním rozpočtu projednané v Poslanecké sněmovně ČR,
v rámci kterého byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k územním rozpočtům
(souhrnný dotační vztah) a stanovení příspěvku na výkon státní správy pro Statutární
město Plzeň ve výši 97 588,6 tis. Kč.
4. Výpadek dotace na sociální dávky ze souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem
z důvodu platnosti nového zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
5. Konstrukci finančního vztahu rozpočtu MMP a MO s ohledem na výše uvedenou
skutečnost pouze jako stanovení podílu na výnosech daně z přidané hodnoty (dále jen
DPH), podílu na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen DPFO ze
závislé činnosti ) a podílu na příspěvku na výkon státní správy.
6. Předpoklad doplnění finančního vztahu v závislosti na upřesnění výše a kritérií alokace
sociálních dávek po schválení zákona o státním rozpočtu.
7. Změny rozhodovacích pravomocí, odpovědností a finančních toků v souvislosti
s přechodem správy bytového a nebytového fondu z MO na MMP.
8. Přechod správy budovy 56. MŠ v Liticích, která se nachází na území MO Plzeň 10
- Lhota, z MO Plzeň 6 - Litice na MO Plzeň 10 - Lhota.
II.

Schvaluje

1. Výši procentního podílu jednotlivých městských obvodů na výnosech DPH a DPFO ze
závislé činnosti dle následující tabulky:

CELKEM
Městský obvod 1
Městský obvod 2 - Slovany
Městský obvod 3
Městský obvod 4
Městský obvod 5 - Křimice

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

% podíl
na DPH
16,108
4,446
3,233
4,541
2,266
0,292

% podíl
na DPFOZČ
20,999
5,894
4,284
6,022
3,006
0,332

Jiří U h l í k
náměstek primátora

1

Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 02
Datum konání ZMP: 16. 11. 2006
Městský obvod 6 - Litice
Městský obvod 7 - Radčice
Městský obvod 8 - Černice
Městský obvod 9 - Malesice
Městský obvod 10 - Lhota

0,379
0,262
0,249
0,208
0,232

Označení návrhu usnesení: Nám.D/1
Pokračování usn. č. 639
0,383
0,295
0,284
0,233
0,266

2. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů dle přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení a je uložena na Organizačním odboru MMP.
III.

Doporučuje

starostům MO Plzeň 1 - 10
na základě schváleného finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů
dopracovat návrh vyrovnaného rozpočtu příslušného městského obvodu na rok 2007 tak, aby
mohl být předložen jako součást rozpočtu města Plzně k projednání na ZMP dne 14. 12. 2006.
IV.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit dopracování návrhu vyrovnaného rozpočtu města na rok 2007 .
Termín: 14. 12. 2006
Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D.
Ing. Kuglerová
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