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
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 předkládán do ZMO Plzeň 3 návrh na schválení zapojení
finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 (FRR MO 3) do rozpočtu
MO Plzeň 3 za účelem navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci – 49.
mateřské škole, Puškinova 5, Plzeň, IČO 70941017 na úhradu zvýšených nákladů
spojených s navýšením tarifů provozním zaměstnancům od července 2017
zajišťujícím provoz jeslí v roce 2017; 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Rozpočtové opatření je navrhováno na základě žádosti vedoucího Odboru stavebně
správního a investic ÚMO 3 (odbor zajišťuje řízení mateřských škol) o navýšení
provozního příspěvku pro 49. mateřskou školu za účelem dofinancování zvýšených
nákladů spojených s navýšením tarifů provozním zaměstnancům od července 2017 dle
nařízení vlády 168/2017.
Navýšení provozního příspěvku pro MŠ lze pokrýt zapojením finančních prostředků
Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 ve výši 23 tis. Kč.
Stav volných prostředků k použití Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 činil k 30. 6.
2017 48 146 tis. Kč, z toho částka 50 tis. Kč je navrhována zapojit do rozpočtu MO 3
rozpočtovým opatřením č. 18/2017 - participace MO Plzeň 3 na projektu Letní
SPORTMANIE Plzeň 2017 (projednáváno v RMO 3 dne 31. 7. 2017, usnesení č.
295), částka 275 tis. Kč je na základě rozpočtového opatření č. 19/2017 navrhována
zapojit do rozpočtu r. 2017 na navýšení provozních příspěvků příspěvkovým
organizacím mateřských škol v MO Plzeň 3 za účelem dofinancování prodlouženého
provozu MŠ v roce 2017 (projednáno v RMO 3 dne 21. 8. 2017, usnesení č. 298),
částka 110 tis. Kč je navrhována dle rozpočtového opatření č. 25/2017 k převodu do
rozpočtu Magistrátu města Plzně na projekt „Nedám se!“ (projednáno v RMO 3 dne
21. 8. 2017, usnesení č. 306).
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 a navýšení
provozního příspěvku pro 49. mateřskou školu v MO Plzeň 3 za účelem použití na
zvýšené náklady spojené s navýšením tarifů provozním zaměstnancům dle nařízení
vlády 168/2017 od července 2017; schválení 29. rozpočtového opatření rozpočtu roku
2017 a převedení finančních prostředků na účet příslušné mateřské školy.

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 RMO Plzeň 3 č. 310 ze dne 21. 8. 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

