DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Použití volných prostředků FKD MP na předfinancování dotovaných projektů pro Městský
obvod Plzeň 2 – Slovany.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Orgánům města je předložen ke schválení návrh usnesení – souhrnné rozpočtové opatření,
které se týká použití volných prostředků FKD MP v celkové výši 4 407 tis. Kč:
Použití Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů

4 407 tis. Kč

Účelový převod do rozpočtu MO Plze ň 2 – Slovany
3 850 tis. Kč
V souladu s usn. ZMP č. 301 ze dne 17.6.2010, kterým bylo schváleno zajištění
předfinancování výdajů na projekt „Výstavba pěších stezek Božkovsko – Koterovského
rozvoje cestovního ruchu“, je navrženo použití prostředků Fondu MP pro kofinancování
dotovaných projektů, na tento projekt byla získána dotace z ROP Jihozápad, realizace
projektu byla zahájena v závěru roku 2011. Převod je navržen dle požadavku MO Plzeň 2 Slovany na základě předpokládaných výdajů spojených s projektem.
Účelový převod do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany
557 tis. Kč
V souladu s usn. ZMP č. 302 ze dne 17.6.2010, kterým bylo schváleno zajištění
předfinancování výdajů na projekt „Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního
prostoru“, je navrženo použití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů,
na tento projekt bylo již vydáno rozhodnutí o získání dotace u OPŽP. Jedná se o revitalizaci
zeleně pro následnou výstavbu pěších stezek Převod je navržen dle požadavku MO Plzeň 2 Slovany na základě předpokládaných výdajů spojených s projektem.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Schválení rozpočtového opatření dle bodu II návrhu usnesení.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Navrhovaná varianta je jediná.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Dle bodu II návrhu usnesení.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Dle ukládací části usnesení.

8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá
s tímto návrhe m s ouvis e jí
Usnesení ZMP č. 301 ze dne 17.6.2010
Usnesení ZMP č. 302 ze dne 17.6.2010
Usnesení RMP č. 132 ze dne 26.1.2012
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10.

Přílo hy :

Příloha č. 1 – Usnesení ZMP č. 301 ze dne 17.6.2010
Příloha č. 2 – Usnesení ZMP č. 302 ze dne 17.6.2010
Příloha č. 3 – Usnesení RMP č. 132 ze dne 26.1.2012

