Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo jednání: 3
Datum konání ZMP:23.2.1995

č. 10
I.

B e r e

n a

v ě d o m í

1. Ţe návrh rozpočtu města Plzně na rok 1995 byl zveřejněn na úředních
deskách Magistrátu města Plzně.
2. Předloţený materiál k návrhu rozpočtu města Plzně na rok 1995.
3. Rozdělení emise obligací města Plzně na dvě části s těmito velikostmi a
termíny:
300 mil. Kč do 30.6.1995
200 mil. Kč do 30.6.1996
4. a) důvody, které vedly k návrhu na rozšíření příjmů Fondu majetku města
o nájmy z infrastruktury, pozemků a budov zanikly rozdělením rozpočtu na 3
samostatné okruhy (usn. ZMP č. 156 ze 17.11.1994)
b) schválení seznamu investičních akcí, které budou hrazeny z výnosu
obligací jako součást rozpočtu na r. 1995, je dostačující zárukou jeho
spotřeby v oblasti investic
c) FMM je stávajícím statutem (usn. ZMP 10/92) určen jako akumulátor
zdrojů.
II.

S c h v a l u j e

1. Upravený rozpočet města Plzně na rok 1995, uvedený v příloze č. 1
podkladových materiálů.
2. Výši dotací a vymezení místních poplatků pro městské obvody Plzeň 1-8
uvedených v příloze č. 2 podkladových materiálů.
3. Jmenovitý seznam investičních akcí, které v r. 1995 budou financovány
a) z výnosu obligací (uvedené v příloze č. 3 podkladových materiálů - úvod.
strana)
b) z rozpočtu města (uvedené v příloze č. 3 podkladových materiálů)
doplněný o akci Rekonstrukce odsávání pilin z dílny Kovářská ulice DJKT v
částce 1,1 mil.Kč, která bude financovaná z FRR.

4. Rozdělení částky 33 989 tis. Kč z kapitálového rozpočtu pro jednotlivé
městské obvody podle počtu obyvatel a podle rozlohy jednotlivých obvodů:
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
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9 064 tis. Kč
6 798 tis. Kč
9 233 tis. Kč
4 872 tis. Kč
1 144 tis. Kč
1 484 tis. Kč
646 tis. Kč
748 tis. Kč
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s tím, ţe čerpání prostředků bude prováděno prostřednictvím Útvaru investic
města Plzně.

5. Vydání směnek města Plzně v termínech a aţ do výše:
300 mil. Kč do 30.6.1995
200 mil. Kč do 30.6.1996
6. Zrušení
a) usn. ZMP č. 103
I) aby příjmy FMM byly rozšířeny o výnosy z nájmů:
a) z bytů, nebytových prostor a budov
b) pozemků
c) infrastruktury
a výdaje na jejich provoz, obnovu a údrţbu.
b) usn. ZMP č. 124/II/2 - část:
-... stanovit pravidla pro nakládání s výnosem z obligací ve Statutu FMM.
7. Úpravu znění statutu FMM ve smyslu bodu 6, a), I).
8. Poskytnutí finančních prostředků
a) Nadaci 700 let m. Plzně ve výši 8,8 mil.Kč na zajištění oslav
b) Nadaci pro výchovu sportující mládeţe ve výši 1,1 mil.Kč.

III.

S t a n o v í

v rámci navrhovaného objemu výdajů vnitřní správy na činnost Magistrátu
města Plzně výši:
a) mzdových výdajů 53 600 tis. Kč
b) věcných výdajů 58 951 tis. Kč
IV.

U k l á d á

Radě města Plzně
1. Vypracovat podrobný rozpočet na rok 1995 a zapracovat jej do účetních
výkazů.
Termín: 30.4.1995 Zodpovídá: Ing. Grundman
Ing. Hógelová
2. Stanovit rozpočtovým a příspěvkovým organizacím zřízeným Městem a
odměňovaným dle Zák. č. 143/92 Sb. limit mzdových prostředků pro rok 1995.
Termín: 31.3.1995 Zodpovídá: Ing. Duchek
Mgr.Kulawiaková

2

Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo jednání: 3
Datum konání ZMP:23.2.1995
Ing. Náhlík
Ing. Hampejs
Ing. Šimák
3. Předloţit následnému zasedání ZMP samostatný materiál ke zřízení nadací:
-

Nadace
Nadace
Nadace
Nadace

pro
pro
pro
pro

sociální aktivity občanů města Plzně
zdraví občanů města Plzně
sportovní aktivity občanů města Plzně
kulturní aktivity občanů města Plzně,

a předloţit návrh jejich statutů a správní a dozorčí rady.
Termín: 30. 3. 1995 Zodpovídá: Ing.Grundman
Ing. Hógelová
Mgr. Lukeš
4. Provést do konce roku 1995 vyhodnocení oslav 700 let m. Plzně po věcné i
ekonomické stránce a předloţit ZMP.
Termín: 31. 12. 1995 Zodpovídá: Ing. Grundman
Ing. Duchek
Ing. Náhlík
Mgr.Kulawiaková
Ing. Raboch
Mgr. Průcha
5. Přehodnotit akci "I. etapa rekonstrukce radnice" vč. finančních dopadů v
souvislosti s uplatněním restitučního nároku na objekt Dominikánská 2.
Termín: ihned
11.5. 1995 kontrolní

Zodpovídá: Ing. Náhlík
Ing. Šimák
Ing. Ţvaková

"Zrušeno usnesením ZMP č. 47/97".

3

