Příloha č. 1
Usnesení č. 16/2015
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

II.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci účetního odpisu nedokončených investic MO P2
(rozhodnutí o nedokončení investic)
b) seznam projektových dokumentací, zpracovaný odborem MaI, projednaný v komisi
RMO pro rozvoj obvodu a investiční činnost dne 19.10.2015 – příloha č.1
Souhlasí

se schválením účetních odpisů nedokončených investic MO P2 (rozhodnutí o nedokončení
investic) v celkové hodnotě 2.143.488,80 Kč
III. D o p o r u č u j e
ZMO P2 schválit účetní odpisy nedokončených investic MO P2 (rozhodnutí o nedokončení
investic)v celkové hodnotě 2.143.488,80 Kč
IV. U k l á d á
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 1. 12. 2015
Hlasování: přijato

/pro:8, proti:0, zdržel se:0/

Usnesení č. 17/2015
Finanční výbor ZMO P2 – Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce, po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2015
b) přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a ZMO P 2 – Slovany k 30. 9.
2015
c) že byla provedena následná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí

s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden – září 2015
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III.

Doporučuje

ZMO P2 – Slovany schválit rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září
2015
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 – Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV ZMO P2
– Slovany
Hlasování: přijato

/pro:8, proti:0, zdržel se:0/

Usnesení č. 18/2015
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
a) s rozpočtovým opatřením spočívajícím v:
- navýšení podílu na daních o částku 1 365 tis. Kč
- navýšení nespecifikované rezervy ÚMO P2 o částku 905 tis. Kč
- přijetí účelové dotace od KU na podporu JSDH v roce 2015 ve výši
25 213,- Kč a navýšení provozních výdajů JSDH ve výši 25 213,- Kč
- navýšení provozních příjmů rozpočtu odboru MaI o částku 52 tis. Kč
- navýšení kapitálových výdajů rozpočtu MaI o částku 250 tis. Kč a provozních
výdajů rozpočtu MaI o částku 262 tis. Kč

Ř.

Par.

Položka

Popis

použ.ř.

Příjmy

Výdaje

1

§ 6330

4137

navýšení podílu na daních za rok 2015

ř. 5+7+8

1 365

*

2

§ 0000

4122

účelová dotace od KU

ř. 4

25

*

2322

náhrada pojistného - fontána

ř. 6

52

odbor MaI (12.1790)
3

§ 3639
mezisoučet:

navýšení, snížení financování+příjmů

1 442

0

JSDH (12.9500)
4

§ 5512

51..

podpora JSDH-dotace od KU

ř. 2

25

odbor MaI (12.1790)
5a

§ 3111

612.

instalace videovrátníku- 51. MŠ

ř. 1

100

5b

§ 3111

5171

oprava chodníčku u 51. MŠ

ř. 1

210

6

§ 6171

5171

budova - opravy

ř. 3

52

7

§ 2219

6121

B. o. - parkoviště

ř. 1

150

2

Ř.

Par.

Položka

Popis

použ.ř.

5901

nespecifikovaná rezerva

ř. 1

Příjmy

Výdaje

odbor EaP (12.1620)
8

§ 6409
mezisoučet:

navýšení výdajů

1 442

Celkem Rozpočtové změny:
*

905
1 442

1 442

bude zapojeno dle skutečnosti a ve výši schválené v orgánech města

a) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů
III.

Doporučuje

ZMO P2 návrh rozpočtového opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2015 schválit.
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 1. 12. 2015
Hlasování:

přijato

/pro:8, proti:0, zdržel se:0/

Usnesení č. 19/2015
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu Ing. Miroslava Němce, vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) Zveřejnění návrhu rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 a výhledu na roky
2017 – 2019 na úřední desce ode dne 13. 11. 2015 do 1. 12. 2015
b) Návrh rozpočtu MO P2 - Slovany na rok 2016, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
a jehož součástí je, v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky
2017-2019
c) Závazné ukazatele rozpočtu MO P2 – Slovany pro rok 2016
d) Jmenovitý seznam investičních akcí pro rok 2015 realizovaných odborem MaI

II.

Souhlasí
a) S návrhem rozpočtu MO P2 – Slovany na rok 2016 (příloha č. 1 tohoto návrhu
usnesení), kterým je stanoven objem:
příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši
12 599 tis. Kč
výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši
106 081 tis. Kč
financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a
dále převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města
k MO, v celkové výši
93 482 tis. Kč
b) Se závaznými ukazateli rozpočtu MO P2 - Slovany, kterými pro rok 2016 jsou:
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-

podrobný rozpis příjmů a výdajů, tj. skupiny položek příjmů a výdajů
rozpočtové skladby závazné pro správce rozpočtu MO
rozpis provozních a investičních příspěvků jednotlivým mateřským školám,
který obsahuje vždy výši příspěvku pro konkrétní mateřskou školu v daném
kalendářním roce
jmenovitý rozpis poskytnutých transferů závazný pro dotčené správce rozpočtu
MO, který obsahuje vždy konkrétního příjemce s jeho přesnou identifikací a
uvedením konkrétního účelu, pokud je určen již v průběhu sestavování rozpočtu
jmenovitý seznam investičních akcí MO s tím, že zařazení nových akcí během
roku podléhá schválení v ZMO
podrobné rozpočty fondů obvodu, které obsahují vždy celkový stav finančních
prostředků, který je v daném období k dispozici a přehled využití v daném roce
v souladu se statuty příslušných fondů
jako závazný ukazatel rozpočtu MO bude vždy předložen ke schválení v ZMO
jmenovitý seznam konkrétních akcí financovaných z dotačních titulů či
účelových prostředků rozpočtu města (účelové převody).

III. D o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
a) schválit návrh rozpočtu na rok 2016, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a jehož
součástí je, v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled sestavený na roky 2017-2019
b) schválit závazné ukazatele rozpočtu dle bodu II
IV.

Ukládá

Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 1. 12. 2015
Hlasování:

přijato

/pro:8, proti:0, zdržel se:0/

Usnesení č. 20/2015
Finanční výbor ZMO P2
k návrhu předsedy Bc. Vlastimila Lokajíčka, po projednání
I.

Bere na vědomí

Plán činnosti Finančního výboru ZMO P2 na rok 2016 dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
II.

S ch v a l u j e

Plán činnosti Finančního výboru ZMO P2 na rok 2016 dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
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Příloha č. 1

Plán činnosti Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13. ledna 2016
1. Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2016
2. Různé
9. března 2016
1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015
2. Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za období roku 2015
3. Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 2015, k 1.
1. 2016 a rozpočet účelových fondů na rok 2016
4. Různé
8. června 2016
1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2016
2. Žádosti o poskytnutí dotací
3. Různé
7. září 2016
1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2016
2. Různé
16. listopadu 2016
1. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2016
2. Odsouhlasení rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017
3. Různé
Stálé body jednání FV ZMO P2
- kontrola plnění usnesení z předešlého jednání FV
- informace z jednání RMO P2 a ZMO P2
Plán činnosti FV ZMO P2 je sestaven podle plánovaných termínů a programů jednání
RMO P2 a ZMO P2.
Začátek jednání FV ZMO P2 je stanoven na 16.00 hod, termíny připadají vždy na středu.
Hlasování:

přijato

/pro:8, proti:0, zdržel se:0/
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