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
8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 – úprava rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem
vytvoření finanční rezervy pro realizaci vratek přeplatků místního poplatku
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Rozpočtové opatření je navrhováno na základě žádosti pov. vedoucí odboru
ekonomického z důvodu vytvoření finanční rezervy pro realizaci vratek přeplatků
místního poplatku (vratky příjmů z minulých let) a to zapojením do rozpočtu MO
Plzeň 3 částky 468 000 Kč za prodej dlouhodobého majetku – plakátovacích ploch na
základě kupní smlouvy zn. CES 2017/000001 uzavřené 30. 12. 2016 (schváleno
usnesením RMO 3 č. 505 ze dne 12. 12. 2016). Úhrada ve výši 468 500 Kč byla
kupujícím provedena na příjmový účet MO Plzeň 3 dne 13. 1. 2017. V rozpočtu MO
Plzeň 3 na rok 2017 nebyly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku rozpočtovány.
V minulých letech bylo podáno 65 odvolání proti rozhodnutí správce místního
poplatku ÚMO Plzeň 3 za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí, potažmo za provozovaný výherní hrací
přístroj, provozovaný koncový interaktivní videoloterní terminál nebo provozované
herní místo lokálního herního systému za období posledního čtvrtletí roku 2010 a roku
2011. Předmětem odvolání jsou výhradně herní zařízení povolená Ministerstvem
financí, nikoliv výherní hrací přístroje povolené Úřadem městského obvodu Plzeň 3.
Odvolání byla Úřadem městského obvodu Plzeň 3 postoupena odvolacímu orgánu
MMP OÚD, který o odvolání rozhodl. Odvolací orgán v některých případech změnil
výši vyměřeného místního poplatku na základě nových důkazů. Proti několika
rozhodnutím odvolacího orgánu byly podány žaloby, o kterých není dosud
rozhodnuto.
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 byla doručena žádost o vrácení přeplatku místního
poplatku ve výši 364 022 Kč, a dále byla změněna 3 rozhodnutí prvoinstančního
správce daně, kde došlo ke snížení vyměřeného poplatku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zrušené místní poplatky, vybírané do 31. 12. 2011, je
nutno vytvořit rezervu pro realizaci vratek přeplatků místního poplatku. Přeplatky
budou vráceny na základě rozhodnutí správce poplatku.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválenbí 8. rozpočtového opatření rozpočtu roku 2017
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
Dříve vydaná usnesení
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 28. 11. 2016 – schválený rozpočet
Usnesení RMO 3 č. 505 ze dne 12. 12. 2016 – schválení prodeje plakátovacích ploch
Usnesení RMO 3 č. 140 ze dne 10. 4. 2017 – souhlas s 8. rozp. opatřením
8. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nejsou

