Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem
a 1. místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Radoslavem Škardou
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika
6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - zapojení finančních prostředků Fondu
rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem navýšení provozního
příspěvku pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň na úhradu zvýšené spotřeby vody z důvodu
úniku vody způsobeného havárií na vodovodní přípojce pro 61. MŠ, Nade Mží 3,
Plzeň
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Rozpočtové opatření je navrhováno na základě žádosti ředitelky 61. MŠ, Nade Mží 3,
Plzeň o navýšení provozního příspěvku pro MŠ za účelem úhrady zvýšené spotřeby
vody. Z důvodu poruchy na vodovodní přípojce pro 61. MŠ došlo k úniku vody. Voda
unikala z korozí poškozené armatury za vodoměrem ve vodoměrné šachtě v zahradě
mateřské školy. Závada již byla odstraněna.
Vodárna Plzeň vyhověla žádosti ředitelky MŠ o prominutí stočného. I přesto činí cena
za spotřebu vody včetně proteklé vody, způsobené havárií, částku 356 535,63 Kč
včetně DPH.
Na základě propočtu Ing. Husákové, Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3 je navrhováno
navýšení provozního příspěvku pro 61. MŠ Plzeň o částku 316 000 Kč. Od celkové
částky za vodné účtované Vodárnou Plzeň, tj. 356 535,63 Kč je odečtena průměrná
spotřeba mateřské školy (6 729,17 Kč/měsíc x 6 měsíců), neboť úhradu za běžně
spotřebovanou vodu provádí mateřská škola z prostředků na provoz MŠ.
Navýšení provozního příspěvku pro MŠ lze pokrýt zapojením finančních prostředků
Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3.
Stav Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 činil k 1. 1. 2017 50 656 645,27 Kč, z toho
částka 8 000 000 Kč je začleněna do rozpočtu MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v roce
2017 (usn. ZMO 3 č 79 ze dne 28. 11. 2016), částka 17 995 000 Kč je zapojena na
základě 1. rozpočtového opatření, které bylo schváleno usnesením ZMO 3 č. 16 ze dne
20. 2. 2017, částka 445 600 Kč (rozpočtová změna 446 000 Kč) je navrhována zapojit
do rozpočtu MO 3 rozpočtovým opatřením č. 3 (výkup pozemků dotčených stavbou
„Protipovodňové opatření Radobyčice – Pod Skalou“), částka 126 575 Kč (rozpočtová
změna 127 000 Kč) je navrhována zapojit do rozpočtu MO 3 rozpočtovým opatřením
č. 4 (na úhradu získání pozemku dotčeného stavbou „Protipovodňové opatření
Radobyčice – Pod Skalou“).
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 a navýšení
provozního příspěvku pro 61. MŠ za účelem úhrady zvýšené spotřeby vody z důvodu
úniku vody, způsobeného havárií na vodovodní přípojce pro 61. MŠ, schválení 6.
rozpočtového opatření rozpočtu roku 2017 a převedení finančních prostředků na účet
61. MŠ Plzeň.

4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu usnesení
6. Finanční nároky řešení
Dle předloženého návrhu usnesení
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3
8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 28. 11. 2016 – schválený rozpočet
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 16 ze dne 20. 2. 2017 – použití FRR MO 3
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 138 ze dne 10. 4. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nejsou

