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NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

24. 4. 2014

Souhrnné rozpočtové opatření a částečná úprava rozpočtového výhledu
2015.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I.

Bere na vědomí
1. Úpravu příjmů a výdajů rozpočtu MMP na základě potřeb jednotlivých
správců rozpočtu (Příloha č. 1).
2. Usnesení ZMP č. 32 ze dne 30. 1. 2014, kterým bylo uloženo předložit do
ZMP snížení finančních prostředků rozpočtu Odboru investic na rok 2014 a
rozpočtového výhledu na rok 2015 v souvislosti s vysoutěženou cenou stavby
„Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ a jejich vrácení do FKD MP.

II.

Schvaluje
1. Provedení souhrnného rozpočtového opatření, související zařazení nově
zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčeného
správce rozpočtu a poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí
Odboru investic při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2014:
„Kanalizace část Bručná“ – projektová příprava
„Kanalizace Lobzy – Rolnické nám.“ – projektová příprava
3. Zařazení pokračujících akcí z roku 2013 do jmenovitého seznamu stavebních
investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury – vodovody a
kanalizace při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2014:
Úhrada DPH v režimu reverse charge:
„V ul. Sousedská“
„V ul. Radobyčická“
„Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického“
Pokračující akce z roku 2013:
„K ul. Nad Přehradou“
„K ul. Velenická“
„Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová“
4. Zařazení pokračující akce z roku 2013 „PD – rekonstrukce venkovního bazénu
Lochotín“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu
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Odboru správy infrastruktury – plavecké bazény při zachování objemu
schváleného rozpočtu na rok 2014.
5. Zařazení pokračující akce z roku 2013 „Úpravy v budově radnice“ do
jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru vnitřní
správy při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2014.
6. Úpravu rozpočtového výhledu 2015 dle přílohy č. 2 v souvislosti se zařazením
akce „Rekonstrukce Borská s křiž. Belánka“ do jmenovitého seznamu
investičních akcí Odboru investic MMP a na základě snížení výdajů na rok
2015 u stavby „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2014
2. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu
s přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2014
3. Zařadit nově zahajované investiční akce do jmenovitého seznamu stavebních
investičních akcí a jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle bodu II/2,3,4,5.
Termín: 30. 6. 2014
4. Upravit rozpočtový výhled 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2014

Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Složil, bod III/1
Ing. Kozohorský, bod III/3
PhDr. Knížová, bod III/2
JUDr. Triner, bod III/3
Ing. Kuglerová, III/4
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Zprávu předkládá:

M. Zrzavecký

nám. primátora

Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:

11. 4. 2014
Ing. Kuglerová

Ing. Dezortová, CTRL
ředitelka EÚ MMP

Obsah zprávy projednán:

PhDr. Knížová, ŘÚSO
Ing. Kozohorský, ŘTÚ
JUDr. Triner, ŘÚSA
Ing. Složil,
vedoucí FIN MMP
nepodléhá
dne: 11. 4. 2014
dne: 22. 4. 2014

souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:

Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v RMP:
Projednáno ve FV:
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nesouhlasí:
nesouhlasí:
nesouhlasí:
nesouhlasí:

od:
do:
usn. č.: 285, 407

