Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 21
Datum konání RMP: 25. 8. 2015

Označení návrhu usnesení: NámK/2

č. 901
Bere na vědomí

I.

1. Důvodovou zprávu ve věci navrhovaných úprav rozpočtu na základě plnění rozpočtu
k 30. 6. a vyhodnocení očekávané skutečnosti r. 2015.
2. Platební výměr č. 4a/2015 na penále za porušení rozpočtové kázně u projektu Novostavba
divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká.
3. Usnesení RMP č. 309 ze dne 26. 3. 2015, kterým byl stanoven počet systematizovaných
pracovních míst SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové
organizace, na 135 (navýšení o 1 zaměstnance).
4. Usnesení ZMP č. 333 ze dne 18. 6. 2015, kterým byla svěřena Radě města Plzně pravomoc
rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úslavský
kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“.
II.

Schvaluje

1. Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Navýšení objemu mzdových prostředků příspěvkové organizaci Správa veřejného statku
MP pro rok 2015 o částku 300 tis. Kč s tím, že změny objemu podléhají schválení RMP.
3. Navýšení objemu prostředků na platy včetně povinných odvodů Městské policii Plzeň pro
rok 2015 o částku 341 tis. Kč s tím, že změny objemu podléhají schválení RMP.
4. Zařazení nových investičních akcí do rozpisů použití Investičních fondů příspěvkových
organizací:
Správa veřejného statku MP
– „Nákup osobního automobilu“,
Správa informačních technologií MP
– „Rekonstrukce sociálních zařízení Dominikánská 9, Plzeň“,
– „Instalace klimatizace, Podmostní 4, Plzeň“,
III.

Souhlasí

1. S rozpočtovým opatřením, souvisejícím poskytnutím dotací, uzavřením smluv o poskytnutí
dotací a zařazením nově zahajovaných stavebních a nestavebních investičních akcí do
jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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2. S výjimkou pro použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 7 555
tis. Kč za účelem krytí penále za porušení rozpočtové kázně u realizované akce „Divadlo –
Jízdecká“.
3. S výjimkou pro použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem
částečného financování akce „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ v letech
2014 – 2016 i přes nemožnost čerpání úvěru Evropské investiční banky.
4. Se zařazením nově zahajované akce „V+K – Baarova“ do jmenovitého seznamu
stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP – vodovody a
kanalizace v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2015.
5. Se zařazením nově zahajované akce „II. etapa osvětlení systému NIKOBUS“ do
jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP –
Měšťanská beseda v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2015.
6. Se zařazením nově zahajované akce „I/27 Třemošenský rybník - Orlík“ do jmenovitého
seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investic MMP – projektová příprava v rámci
schváleného objemu rozpočtu na rok 2015.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit usnesení dle bodu III. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Zajistit realizaci rozpočtového opatření dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2015
Zodpovídá: Ing. Složil
2. Informovat ředitele dotčených příspěvkových organizací o přijatém usnesení dle bodu II.2,
3, 4 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2015
Zodpovídá: Ing. Kozohorský, MBA
3. Předložit návrh usnesení v souladu s bodem III tohoto usnesení na jednání ZMP.
Termín: 3. 9. 2015
Zodpovídá: Ing. Kuglerová, MBA

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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