DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Splněná usnesení ZMO P2:
XXXXXXXX
K-53/III.
Řídit se novým zněním Kritérií pro poskytování dotací a finančních darů
XXXXXX
X
15/III.
Řídit se usnesením ZMP o schválení dílčího závěrečného účtu a účetní
závěrky města Plzně za rok 2013
26/III.
V případě řešení víceprací formou dodatku ke smlouvě o dílo zpracovat
o tomto IZ - realizace akce "Mateřská škola se sportovním zaměřením"
a pověření RMO P2 ke schválení případných víceprací
31/III.
Podepsat Darovací smlouvu č. 6/930/2014 na přijetí finančního daru od
podniku Lesy ČR, s. p.
32/IV.1.
Zajistit sepsání smluv dle bodu II. a) tohoto usnesení - ţádosti o dotace
34/II.
Předat do sekretariátu tajemnice návrh rozdělení částek na úhradu části
nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za činnost v období
11/2013 - 05/2014
Ponechat ve sledování:
XXXXXX
X
K-9/I.
Provádět kontroly dle zákona o obcích a v oblasti samostatné
působnosti dle jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 2 – Slovany
(uloţeno Kontrolnímu výboru ZMO P2, termín: 31. 10. 2014 –
v průběhu celého volebního období)
XXXXXX
X
65/IV.1.
Zajistit hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 dle bodu II.
tohoto usnesení - návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014
(uloţeno RMO P2, termín: 31. 12. 2014)
XXXXXX
X
4/III.
Zajistit realizaci plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany
(vyjma MŠ) na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení dle finančních
moţností
(uloţeno RMO P2, termín: 31. 12. 2014)
5/III.
Zajistit realizaci plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany
v budovách MŠ ve správě MO P2 na rok 2014 dle bodu II. tohoto
usnesení
(uloţeno RMO P2, termín: 31. 12. 2014)
17/III.
Zajistit realizaci akcí dle bodu II. tohoto usnesení v rámci plánu

investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014 dle finančních
moţností - doplnění dalších akcí do plánu
(uloţeno RMO P2, termín: 31. 12. 2014)
18/III.2.

20/IV.2.

Předloţit do ZMO P2 po dokončení a kolaudaci stavby informativní
zprávu ve věci konečné ceny díla - Mateřská škola se sportovním
zaměřením
(uloţeno RMO P2, termín: 30. 09. 2014)
Předloţit rozpočtové opatření v případě schválení ţádost o dotaci
poskytovatelem - ţádost o podporu z OPŢP, prioritní osa 3, oblast
podpory 3.2.1. - zateplení 23. MŠ, Topolová 3 v Plzni
(uloţeno RMO P2, termín: 30. 09. 2014)

Prodlužovaná usnesení ZMO P2:
číslo
usnesení

druh

16/III.

ze dne

platný
termín

nový
termín

zodpovědný
nositel úkolu

25.03.2014

30.06.2014

31.10.2014 Ing. NĚMEC

zodpovědný
radní

prodlužováno

Mgr. FLUXA

1x

Text usnesení: Řídit se platným usnesením ZMP a provést rozpočtové opatření
č. 5/2014 - stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 - Slovany roku
2013, k 01. 01. 2014 a rozpočet účelových fondů na rok 2014
Stanovisko nositele úkolu (Ing. Němec): V návrhu rozpočtového opatření jsou
rozpočtovány finanční prostředky na stezku ke kostelíku U Jeţíška - převod na MMP.
Dle rozhodnutí vedení bude převedeno aţ po schválení skutečné výše na MMP. Dle
informace z MMP budou znát přesnou výši aţ před zahájením akce, tj. na podzim
2014. Z tohoto důvodu ţádá o prodloužení termínu plnění do 31. 10. 2014.
číslo
usnesení

33/III.

druh

ze dne

platný
termín

nový
termín

zodpovědný
nositel úkolu

24.06.2014

31.07.2014

30.09.2014 Ing. NĚMEC

zodpovědný
radní

prodlužováno

Mgr. FLUXA

1x

Text usnesení: Provést rozpočtové změny dle bodu II. tohoto usnesení - rozpočtové
opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 9+10/2014
Stanovisko nositele úkolu (Ing. Němec): Splněno částečně - chybí splnit převody na
město, není prozatím projednáno v orgánech města. Bude splněno po dodání
rozpočtových klíčů od MMP. Z tohoto důvodu ţádá o prodloužení termínu plnění
do 30. 09. 2014.
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