Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 p. Jiřím Strobachem
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - převod finančních prostředků
z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotací pro
příspěvkové organizace města Plzně
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Schválení rozpočtového opatření, převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň
3 – závazný ukazatel Dotace (výbory, komise) na účelem poskytnutí dotací
příspěvkovým organizacím města Plzně.
Rozpočtové opatření je předkládáno na základě usnesení RMO Plzeň 3 č. 230 ze dne
3. 6. 2014 a usnesení ZMO 3 č. 37 ze dne 17. 6. 2014, kterými bylo schváleno
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO 3 z kapitoly „Dotace (výbory,
komise)“ níže uvedeným příspěvkovým organizacím města Plzně:
a) 26. ZŠ, Skupova ul. 22, Plzeň ve výši 3 000 Kč na pronájem stadionu a zapůjčení
náčiní na atletické závody a ceny pro účastníky;
b) 2. ZŠ, Schwarzova ul. 20 ve výši 10 000 Kč na kroužek PC pro seniory a
pokračování výuky angličtiny dětí s anglickým lektorem;
c) 15. ZŠ, ul. T. Brzkové 33-35 ve výši 5 000 Kč na exkurze na ekofarmu;
d) 33. ZŠ, ul. T. Brzkové 31 ve výši 10 000 Kč na nákup žíněnek;
e) 11. ZŠ, Baarova ul. 31 ve výši 55 000 Kč na realizaci dekorativního prvku –
Tužky;
f) Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 928/9, Plzeň ve výši
20 000 Kč na vybudování a ustavení výstavy Past na rovníku – Hanzel, Zikmund
v areálu ZOO a BZ
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o příspěvkové organizace města Plzně, jsou
finanční prostředky převáděny rozpočtovým opatřením do rozpočtu MMP s určením
pro výše uvedené organizace.
3. Předpokládaný cílový stav
Po navýšení rozpočtu MMP bude proveden převod do rozpočtu příspěvkových
organizací 26. ZŠ, 2. ZŠ, 15. ZŠ, 33. ZŠ, 11. ZŠ a Zoologické a botanické zahradě
města Plzně tak, aby mohly být dotace čerpány dle žádostí.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou

5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu
6. Finanční nároky řešení
Převod finančních prostředků na MMP resp. 26. ZŠ, 2. ZŠ, 15. ZŠ, 33. ZŠ, 11. ZŠ a
Zoologické a botanické zahradě města Plzně z rozpočtu MO Plzeň 3.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření, předání podkladů na MMP zajistí Odbor finanční
ÚMO Plzeň 3.
8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 65 ze dne 26. 11. 2013 – schválený rozpočet
Usnesení RMO 3 č. 230 z 3. 6. 2014 – poskytnutí dotací
Usnesení ZMO 3 č. 37 ze dne 17. 6. 2014 – poskytnutí dotací
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nejsou

