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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dne:

RMO1/5 – MSU

19. 10. 2016

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

19. 10. 2016

Dotace z Plzeňského kraje

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
k návrhu Rady MO Plzeň 1
I.

Bere na vědomí

1. skutečnost, že Plzeňský kraj poskytl účelovou dotaci MO Plzeň 1 ve výši 250 000,- Kč
na projekt „Bezpečnost pro seniory“
2. skutečnost, že projekt „Bezpečnost pro seniory“ nebyl realizován a dotace nebyla
čerpána
3. skutečnost, že dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 24032015 ze dne
8. 9. 2015 je třeba předložit vyúčtování do 15. 12. 2016 a v případě, že nedojde
k uskutečnění projektu, na který byla poskytnuta finanční dotace, je příjemce dotace
povinen poskytnutou finanční dotaci vrátit v plné výši na účet poskytovatele v termínu
do 30. 11. 2016
4. rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 55 ve výši 250 000,- Kč
/příloha č. 4/, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a je uložena u originálu zápisu
II.

Schvaluje

1. vrácení nečerpané účelové neinvestiční dotace ve výši 250 000,- Kč na účet
Plzeňského kraje do 30. 11. 2016 v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí
účelové dotace č. 24032015 v případě, že se nepodaří vyjednat s Plzeňským krajem
prodloužení termínu pro vyúčtování nebo změnu účelu použití dotace
2. rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 55 ve výši 250 000,- Kč
/příloha č. 4/, které bude realizováno za předpokladu, že se nepodaří vyjednat
s Plzeňským krajem prodloužení termínu pro vyúčtování nebo změnu účelu použití
dotace
III.

Ukládá

starostovi MO Plzeň 1:
1. zajistit projednání prodloužení termínu pro vyúčtování dotace nebo změnu účelu
použití poskytnuté účelové dotace s Plzeňským krajem a o výsledku neprodleně
informovat Ekonomický úřad MMP tak, aby bylo zajištěno případné vrácení
neinvestiční dotace na účet Plzeňského kraje
termín: 20. 11. 2016

2. předat usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 na Ekonomický úřad MMP
termín: ihned
3. realizovat rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 55, za
předpokladu, že se nepodaří vyjednat s Plzeňským krajem do 20. 11. 2016 prodloužení
termínu pro vyúčtování nebo změnu účelu použití dotace
termín: 30. 11. 2016

_________________________________________________________
Zprávu předkládá: Rada MO Plzeň 1 – Jiří Uhlík, MBA, místostarosta MO Plzeň 1
Zprávu zpracoval dne: 5. 10. 2016 Ing. Lucie Levová, FO
Schůze ZMO Plzeň 1 se zúčastní: Jiří Uhlík, MBA, místostarosta MO Plzeň 1
Obsah zprávy projednán s:
Ing. Jitkou Pojarovou, vedoucí FO
*souhlasí – *nesouhlasí
Ing. Helenou Řežábovou, tajemnicí ÚMO Plzeň 1
*souhlasí – *nesouhlasí
Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1
PhDr. Ivanou Mádlovou, Ph.D., MBA, místostarostkou MO Plzeň 1
Zveřejněno na úřední desce: nezveřejněno
Projednáno ve FV ZMO Plzeň 1: dne 17. 10. 2016, rozpočtové opatření rozpočtu na rok 2016
č. 55
Projednáno v RMO Plzeň 1: dne 19. 10. 2016
*nehodící se škrtněte

