Příloha č. 1
Usnesení č. 4/2013
Finanční výbor ZMO P2
k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání
I.
Bere na vědomí
a) rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – prosinec 2012
b) přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a ZMO P 2 – Slovany
k 31. 12. 2012.
c) že byla provedena následná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
II.

Souhlasí

s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden - prosinec 2012.
III.

Doporučuj e

ZMO P2 schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden–prosinec 2012
IV.

Ukl ádá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2013
Hlasování: přijato /pro:6, proti:0, zdržel se:0/
Usnesení č. 5/2013
Finanční výbor ZMO P2
k návrhu vedoucího odboru EaP, po projednání
I.

Bere na vědomí

a) zveřejnění výsledku hospodaření MO Plzeň 2-Slovany za rok 2012 na úřední desce ode dne
4. 3. 2013 po dobu nejméně 15-ti dnů
b) skutečnost, že hospodaření MO P2-Slovany skončilo za rok 2012 po provedeném
finančním vypořádání s MMP přebytkem ve výši 10 207 319,41 Kč
c) skutečnost, že hospodaření 12-ti MŠ, příspěvkových organizací MO P2-Slovany
skončilo za rok 2012, po provedeném finančním vypořádání s MO P2-Slovany, zlepšeným
hospodářským výsledkem v celkové výši 972 969,60 Kč a jeho rozdělení do Fondu odměn a
Fondu rezerv
II.

Souhlasí

a) s výsledkem hospodaření MO Plzeň 2-Slovany za rok 2012, po provedeném finančním
vypořádání s MMP dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení,
hospodaření MO P2 skončilo přebytkem ve výši 10 207 319,41 Kč
b) se zlepšeným hospodářským výsledkem 12-ti MŠ, příspěvkových organizací MO P2Slovany za rok 2012, po provedeném finančním vypořádání s MO P2-Slovany, v celkové výši
972 969,60 Kč a s jeho rozdělením do Fondu odměn a Fondu rezerv, dle přílohy č. 2, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení
Příloha č. 1 a 2 – viz materiál EaP/3 dnešního jednání

III.

D opor uč u je

ZMO P 2 předloženou zprávu dle bodu II. tohoto návrhu usnesení schválit, v souladu se
zněním usnesení ZMP o schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2012 a souhlasit
s celoročním hospodařením MO Plzeň 2-Slovany bez výhrad
IV.

U kl ádá

Předsedovi FV ZMO P 2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2013
Hlasování:

přijato

/pro:6, proti:0, zdržel se:0/

Usnesení č. 6/2013
Finanční výbor ZMO P2
k návrhu vedoucího Odboru EaP, po projednání:
Bere na vědomí

I.

Stav účelových fondů MO Plzeň 2-Slovany po finančním vypořádání roku 2012, rozpočet
účelových fondů pro rok 2013 a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým opatřením
II.

Souhlasí

a) se stavem účelových fondů po finančním vypořádání roku 2012:
Sociální fond
958 948,70 Kč
Fond rezerv a rozvoje
15 618 545,73 Kč
b) s rozpočtem účelových fondů na rok 2013:
Sociální fond
2 476 000,-- Kč
dle tabulky příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení
Fond rezerv a rozvoje
15 618 000,-- Kč
dle tabulky příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení
c) se změnou schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2013, zapojením účelových
fondů rozpočtovým opatřením RO č. 2/2013 – tabulka k příloze č. 1 a č. 2, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu usnesení
III.

Doporučuj e

a) ZMO P2 schválit stav účelových fondů po finančním vypořádání roku 2012:
Sociální fond
958 948,70 Kč
Fond rezerv a rozvoje
15 618 545,73 Kč
b) ZMO P2 schválit rozpočet účelových fondů na rok 2013:
Sociální fond
2 476 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje
15 618 000,-- Kč
c) ZMO P2 schválit změnu schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2013
rozpočtovým opatřením RO č. 2/2013 – tabulka k příloze č. 1 a č. 2, dle bodu II. návrhu
usnesení, v souladu s usnesením ZMP o schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2012
Příloha č. 1, 2 a tabulka – viz materiál EaP/4 dnešního jednání

IV.

Ukl ádá

předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2013
Hlasování: přijato /pro:6, proti:0, zdržel se:0/
Usnesení č. 7/2013
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.
Bere na vědomí
důvodovou zprávu k návrhu rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013
– účelový převod částky 38 tis. Kč kryté finančními prostředky z FRR MO P2 – Slovany do
rozpočtu MmP za účelem zachování otevírací doby knihoven Božkov a Koterov pro
Knihovnu města Plzně, příspěvkovou organizaci řízenou MmP
II.

Souhlasí

s provedením rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013 – účelovým
převodem částky 38 tis. Kč kryté finančními prostředky z FRR MO P2 – Slovany do rozpočtu
MmP za účelem zachování otevírací doby knihoven Božkov a Koterov pro Knihovnu města
Plzně, příspěvkovou organizaci řízenou MmP
RO č. 3/2013
Převod finančních prostředků z rozpočtu MO2 do rozpočtu MmP
FS 10.7912

položka 5345

§ 6330

částka 38 tis. Kč

Zapojení FRR MO2 na převod do rozpočtu MmP
FS 12.8010

položka 5345

§ 6330

částka 38 tis. Kč

III. D o p o r u č u j e
ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2013 schválit.
IV. U k l á d á
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2013
Hlasování: přijato /pro:6, proti:0, zdržel se:0/
Usnesení č. 8/2013
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání
I.
Bere na vědomí
důvodovou zprávu k návrhu rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013
– navýšení financování, navýšení a snížení příjmů, změny ve výdajové části a provedení
průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů

II.

Souhlasí

s provedením rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013 - navýšení
financování, navýšení a snížení příjmů, změny ve výdajové části a s provedením průběžné
řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Rozpočtové opatření - RO č. 4/2013

Ř.
Par.
Položka
odbor KTJ+pers.odd.
1
§ 0000
4111
odbor EaP
2
§ 0000
1347
mezisoučet:
Ř.
Par.
Položka
odbor EaP
3
§ 0000
1349
mezisoučet:
odbor KTJ+pers.odd.
§ 0000
4134
mezisoučet:
pers. oddělení
4

§ 6118

50..

6
§ 6173
odbor KTJ

50..

§ 6118

51..

5

7

8
§ 6173
51..
odbor MaI
9
§ 3421
6121
mezisoučet:
odbor MaI
10
§ 3421
5171
mezisoučet:

Popis

v tis.
Kč
použ.ř. Příjmy

v tis.
Kč
Výdaje

neinvestiční dotace - volby prezidenta ČR

ř. 5+7

*

900

doplatek zrušeného místního poplatku z VHP ř. 3
1 000
navýšení příjmů
1 900
Popis
použ.ř. Příjmy

Výdaje

doplatek zrušeného místního poplatku z VHP ř. 2
snížení příjmů

-1 000
-1 000

prostředky z MmP- výdaje na místní
referendum
navýšení financování

ř. 6+8

250
250

*
0

ř. 1

*

520

ř. 4

*

221

ř. 1

*

380

ř. 4

*

29

úhrada výdajů spojených s volbou prezidenta
ČR
úhrada výdajů spojených s konáním
referenda
úhrada výdajů spojených s volbou prezidenta
ČR
úhrada výdajů spojených s konáním
referenda
ŠSP - kapitálové výdaje-rekonstrukce LC
navýšení výdajů

ř. 10

200
1 350

ŠSP - běžné výdaje - opravy
snížení výdajů
Celkem Rozpočtové změny:

ř. 9

-200
-200
1 150

1 150

* bude zapojeno ve výši schválené orgány města
III.
Doporučuj e
ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2013 schválit

IV.
Ukl ádá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2013
Hlasování: přijato /pro:6, proti:0, zdržel se:0/

