Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 62
Datum konání RMP: 23. 8. 2012

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2

č. 1123

I.

Bere na vědomí

Zprávu o vyhodnocení plnění rozpočtu Města Plzně k 30. 6. 2012, která je předkládána na
jednání RMP dne 23. 8. 2012 formou informativní zprávy – ŘEÚ/3.
II.

Schvaluje

1. Rozpočtové opatření spočívající v:
a) použití finančních prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
účelově zablokovaných na projekt Čistá Berounka „B“ ve výši 123 771 tis. Kč,
b) zvýšení kapitálových výdajů – transfery jiným organizacím Kanceláře ředitelky
Ekonomického úřadu o částku 123 771 tis. Kč krytou Fondem MP pro kofinancování
dotovaných projektů za účelem poskytnutí investičního transferu dobrovolnému
svazku obcí Povodí Berounky, IČ 75042860 na realizaci projektu Čistá Berounka „B“.
2. Poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč p. Vladimíru Drápalovi, IČ: 13360124, Rybalkova
1140, 440 01 Louny, na částečnou úhradu nákladů na vzpomínkový večer s názvem
„Pocta Magorovi“ s tím, že pokud nebude smlouva ze strany příjemce dotace podepsána
nejdéle do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy na kontaktní adresu,
usnesení vůči příjemci dotace pozbývá účinnosti.
3. Rozpočtové opatření spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů – běžné výdaje Kanceláře primátora MP o částku
10 tis. Kč,
b) zvýšení provozních výdajů – provozní transfery jiným organizacím Kanceláře
primátora MP o částku 10 tis. Kč s využitím dle bodu II.2 tohoto usnesení.
III.

Souhlasí

1. S rozpočtovým opatřením, souvisejícím se zařazením nově zahajovaných stavebních a
nestavebních investičních akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených
správců rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Se zařazením nově zahajované akce „Investice do vodohospodářské infrastruktury Výtlačný řad ČS Úhlavská – St. Plzenec“ do jmenovitého seznamu stavebních
investičních akcí Odboru investic MMP při zachování objemu schváleného rozpočtu na
rok 2012.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
náměstek primátora
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Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit návrh usnesení dle bodu III. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Provést rozpočtové opatření dle bodů II.1, 3 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2012
Zodpovídá: Ing. Složil
2. Zajistit poskytnutí dotace dle bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2012
Zodpovídá: Mgr. Zelenková
3. Předložit návrh usnesení v souladu s bodem III. tohoto usnesení včetně přílohy č. 1 na
jednání ZMP.
Termín: 6. 9. 2012
Zodpovídá: Ing. Kuglerová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
náměstek primátora
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