Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Č.j.: 28431/2014
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V Plzni dne 24. 11. 2014

USNESENÍ
č...............….... ze dne 3. 12. 2014 k návrhu rozpočtu Městského obvodu Plzeň 1
na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2018
___________________________________________________________________________
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 2015 dle tabulkové části přiloženého materiálu - příloha
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
b/ rozpočtový výhled MO Plzeň 1 na roky 2016 – 2018 – příloha č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
c/ výši provozních, resp. investičních příspěvků pro mateřské školy na rok 2015 dle přílohy č.
1, strany č. 13, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
d/ usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014, kterým se stanovuje finanční vztah rozpočtu města
k rozpočtům městských obvodů pro rok 2015 a pro rozpočtový výhled na roky
2016 - 2018 - příloha č. 2
e/ dopis náměstka primátora Martina Zrzaveckého ze dne 21. 10. 2014, kterým je avizována
aktualizace finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů na rok 2015 a
pro rozpočtový výhled 2016 -2018 v závazném ukazateli
% podílu sdílených cizích daní - příloha č. 3
f/ převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města určených
pro 34. základní školu Plzeň, Gerská 32, příspěvkovou organizaci, IČ 66362504
ve výši 75 625,- Kč na výdaje spojené s vypracováním projektové dokumentace, která
bude podkladem pro provedení stavebních úprav v budově 34. ZŠ – uvedení prostor, které
dočasně sloužily potřebám 91. mateřské školy, Plzeň, Jesenická 11,
do původního stavu pro potřeby školy
g/ skutečnost, že návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na
roky 2016 – 2018, byl v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce v době
od 14. 11. 2014 do 3. 12. 2014

2/ s c h v a l u j e

- ne s c hv a l uje

a/ rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2015 dle tabulkové části přiloženého materiálu - příloha č. 1,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení, s objemem:
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Financování:

14 717 tis. Kč
133 186 tis. Kč
118 469 tis. Kč

Zapojení účelových fondů MO Plzeň 1:
Fond sociální ve výši 2 905 tis. Kč

b/ rozpočtový výhled MO Plzeň 1 na roky 2016 - 2018 – příloha č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
c/ výši provozních, resp. investičních příspěvků mateřských škol na rok 2015
dle str. 13 přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
• příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím /mateřským školám/
pro rok 2015 činí 9 920 tis. Kč
• příspěvky investiční jsou pro rok 2015 nulové
d/ převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města určených
pro 34. základní školu Plzeň, Gerská 32, příspěvkovou organizaci, IČ 66362504
ve výši 75 625,- Kč na výdaje spojené s vypracováním projektové dokumentace, která
bude podkladem pro provedení stavebních úprav v budově 34. ZŠ – uvedení prostor, které
dočasně sloužily potřebám 91. mateřské školy, Plzeň, Jesenická 11,
do původního stavu pro potřeby školy. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání
za rok 2015

3/ u k l á d á
Radě Městského obvodu Plzeň 1:
zajistit hospodaření MO Plzeň 1 v roce 2015 podle schváleného rozpočtu
Termín: 31. 12. 2015

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

Rada MO Plzeň 1 – Jiří Uhlík, MBA
Ing. Jitka Pojarová, Bc. Veronika Punčochářová
Jiří Uhlík, MBA
Rada MO Plzeň 1 dne 3. 12. 2014, č. usnesení
Finanční výbor ZMO Plzeň 1 dne 1. 12. 2014

Příloha č. 1
Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018, výše
příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2015
Příloha č. 2
Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014
Příloha č. 3
Dopis náměstka primátora Martina Zrzaveckého ze dne 21. 10. 2014

