Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Č.j.: 18178/2012
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V Plzni dne 29. 11. 2012

USNESENÍ
č...............….... ze dne 11. 12. 2012 k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013, včetně
rozpočtového výhledu v letech 2014 - 2016
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
na návrh Rady MO Plzeň 1

1/ b e r e n a v ě d o m í
a/ návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 dle tabulkové části přiloženého materiálu příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
b/ rozpočtový výhled MO Plzeň 1 v letech 2014 – 2016 – příloha č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
c/ výši provozních, resp. investičních příspěvků pro mateřské školy na rok 2013 dle přílohy č. 1, strany č. 11, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
d/ usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 579 ze dne 8. 11. 2012, kterým byl schválen
procentní podíl jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech města z cizích
daní pro rok 2013 a výhledů v letech 2014 – 2016 – příloha č. 2
e/ účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši
1 000 tis. Kč a na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 480
ze dne 17. 10. 2012, kterým bylo schváleno spolufinancování z rozpočtu MO Plzeň 1
ve výši 1 000 tis. Kč na projektu „Stopy člověka v přírodě“ z ROP NUTS II Jihozápad
f/ skutečnost, že návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu
v letech 2014 – 2016, byl v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce v době
od 23. 11. 2012 do 11. 12. 2012

2/ s c h v a l u j e - n e s c h v a l u j e
a/ rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2013 dle tabulkové části přiloženého materiálu –
příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, ve výši závazných ukazatelů:
Celkové příjmy: 15 833 tis. Kč
Celkové výdaje: 142 835 tis. Kč
Financování: +127 002 tis. Kč
Zapojení účelových fondů MO Plzeň 1:
Fond sociální ve výši 2 457 tis. Kč
b/ rozpočtový výhled MO Plzeň 1 v letech 2014 - 2016 – příloha č. 1
c/ výši provozních, resp. investičních příspěvků mateřských škol na rok 2013 –
dle přílohy č. 1, str. 11. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím /mateřským
školám/ pro rok 2013 činí 9 000 tis. Kč, příspěvky investiční jsou pro rok 2013 nulové
d/ účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši
1 000 tis. Kč na projekt „Stopy člověka v přírodě“ v souladu s usnesením Zastupitelstva
města Plzně č. 480 ze dne 17. 10. 2012

3/ u k l á d á
Radě městského obvodu Plzeň 1:
zajistit hospodaření MO Plzeň 1 v roce 2013 podle schváleného rozpočtu
Termín: 31. 12. 2013

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracovala:
Za zprávu zodpovídá:
Materiál projednal/a/:

Rada MO Plzeň 1
Ing. Jitka Pojarová, Bc. Veronika Punčochářová
Jiří Uhlík
Rada MO Plzeň 1 dne 4. 12. 2012, č. usnesení
Finanční výbor ZMO Plzeň 1 dne 3. 12. 2012

Příloha č. 1
Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu v letech 2014 – 2016, výše
příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2013
Příloha č. 2

Usnesení ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012
Příloha č. 3
Usnesení ZMP č. 480 ze dne 17. 10. 2012, důvodová zpráva k návrhu usnesení

