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, jeho charakteristika, a na základě jaké kompetence
je předkládáno do jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle ustanovení
čl. 28g Statutu města Plzně, na základě Organizačního řádu ÚMO 3 – pracovní náplně
Odboru ekonomického je předkládáno do ZMO Plzeň 3 10. rozpočtové opatření
rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3
s určením pro 22. MŠ, Z. Wintra 19, Plzeň, p. o. na projekt s názvem „Šablony 22. MŠ
Plzeň“ a pro 44. MŠ, Tomanova 3,5, Plzeň, p. o. na projekt s názvem „Šablony 44.
MŠ Plzeň“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I,
v souladu s ustanovením § 14 odst. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o
poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony 22. MŠ Plzeň“ s reg. č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003918“ do maximální výše 501 778 Kč pro příjemce
22. mateřskou školu, p. o., IČO 70940824, se sídlem Plzeň, ul. Zikmunda Wintra 19
a
dotace
na
projekt
„Šablony
44.
MŠ
Plzeň“
s reg.
č.
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003299“ do maximální výše 259 072 Kč pro příjemce
44. mateřskou školu, p. o., IČO 70940932, se sídlem Plzeň, Tomanova ul. 3,5.
Předmětem rozpočtového opatření je přijetí prvních zálohových plateb v celkové výši
456 510 Kč.
Výše první zálohové platby je stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů
rozpočtu projektu. Výše druhé zálohové platby je stanovena na 40 % celkových
způsobilých výdajů projektu a proplacena bude ze strany poskytovatele, tj. MŠMT, po
schválení první průběžné Zprávy o realizaci projektu.
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
- datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2016 – 44. MŠ
01. 01. 2017 – 22. MŠ
- celková doba realizace projektu
24 měsíců
- datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2018 – 44. MŠ
31. 12. 2018 – 22. MŠ
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení rozpočtového opatření, tj. přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň
3 a navýšení kapitoly Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – 22.
MŠ a 44. MŠ, převedení finančních prostředků na účty uvedených mateřských škol.

4. Navrhované varianty řešení
Nejsou
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu usnesení
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
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; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých
je postupováno
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 28. 11. 2016 – schválený rozpočet
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 26 ze dne 6. 2. 2017 – souhlas s přijetím dotací a realizací
projektů financovaného z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
pro MŠ
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 187 ze dne 15. 5. 2017 – souhlas s 10. rozpočtovým
opatřením rozpočtu roku 2017
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Statut města Plzně
Směrnice města Plzně „Předkládání návrhů na rozpočtová opatření“
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
Nejsou

