Usnesení Rady MO Plzeň 1
Číslo RMO Plzeň 1:
16/2012
Datum konání RMO Plzeň 1: 11.9.2012

Usnesení č. 272
Rada MO Plzeň 1
1/

bere na

vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění Statut
města Plzně – dle přílohy č. 1

2/

souhlasí
s navrženými změnami:


Článek 28, odst. (6)



Článek 28 a, odst. (5) body g), i)



Článek 28 a, odst. (7) vyjma bodu a) 3



Článek 28 d, odst. (2) za podmínky, že bude zapracována do Statutu města Plzně
navrhovaná změna uvedená v bodě 4/ písm. a/ tohoto usnesení



Článek 35



Článek 39, odst. (1)



Příloha č. 3



Příloha č. 5



Příloha č. 6, odst. (2), čl. 5



Příloha č. 6, čl. 12



Příloha č. 7, čl. 10



Příloha č. 7, odst. (1), čl. 7

Usnesení Rady MO Plzeň 1
Číslo RMO Plzeň 1:
16/2012
Datum konání RMO Plzeň 1: 11.9.2012

3/

nesouhlasí
s navrženými změnami:

4/



Článek 4, odst. (3) bod d)



Článek 20



Článek 22, odst. (1) - doplnění bodu i)



Článek 28 a, odst. (5) bod h)



Článek 28 a, odst. (7) bod a) 3



Článek 30, body 13 a 14



Článek 31



Článek 32, odst. (2) a (3)



Příloha č. 6, čl. 16, odst. (10)



Příloha č. 7 - zrušení odst. (2) čl. 4



Příloha č. 7 čl. 14

navrhuje
nové znění:
Část 4
Finanční hospodaření a majetek města
Článek 28 a
a/

Odst. (5) bod h) a jeho připojení do bodu g)
dotace ze státního rozpočtu z fondu Evropské unie, z Národního fondu, popřípadě
z jiných zdrojů ze zahraničí, ze státních fondů a z rozpočtů kraje

b/

Odst. (7) bod a) č. 3
3. podíl na celkových příjmech z loterií a jiných podobných her dle zvláštního
zákona, a to ve výši 90 % celkových příjmů z přístrojů umístěných na území
jednotlivých obvodů

Usnesení Rady MO Plzeň 1
Číslo RMO Plzeň 1:
16/2012
Datum konání RMO Plzeň 1: 11.9.2012

5/

doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 1
a) souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města
Plzně, kterou se mění Statut města Plzně – dle přílohy č. 1 dle bodů 2/ a 4/ tohoto
usnesení
b) nesouhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města
Plzně, kterou se mění Statut města Plzně – dle přílohy č. 1 dle bodu 3/ tohoto
usnesení

6/

ukládá
Tajemnici ÚMO Plzeň 1
předložit na jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1 návrh novely Statutu města Plzně dle
bodu 2/, 3/ a 4/ tohoto usnesení
Termín: 18. 9. 2012

