DŮVO DOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristi ka
Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně (dále jen OŠMT) a současně zvýšení
investičního příspěvku Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové
organizaci, IČ 49777581 (dále jen Bolevecká ZŠ).

2. Konstatování sou časného stavu a jeho analýza
V loňském roce došlo v areálu Bolevecké ZŠ k úmyslnému zapálení krycí plachty
nafukovací haly neznámým pachatelem, trestní stíhání ze strany Policie ČR bylo
odloženo a pojišťovna vyplatila pojistné plnění. Celá hala bude nově zprovozněna
během podzimu letošního roku, a proto je nutné zlepšit opatření k jejímu zabezpečení.
Instalací dalších dvou kamer a digitalizací stávajících kamer se škola chce pokusit
minimalizovat další pokusy o znehodnocení majetku města. Cena této investice je ve
výši 120 tis. Kč. Bolevecká ZŠ disponuje ve svém fondu investic však jen omezenými
volnými finančními prostředky, a proto požádala OŠMT o pomoc při dofinancování
této akce. Na základě uvedeného předkládá OŠMT rozpočtové opatření spočívající ve
snížení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT ve výši 60 tis. Kč a současně zvýšení
investičního příspěvku Bolevecké ZŠ ve výši 60 tis. Kč.

3. Předpokládaný cílový stav
Schválením předkládaného rozpočtového opatření budou minimalizovány případné další
pokusy o znehodnocení nafukovací haly Bolevecké ZŠ.

4. Navrhovan é vari anty řešení
Rada města Plzně navrhuje Zastupitelstvu města Plzně schválit toto rozpočtové
opatření:

Subjekt
Odbor školství,
mládeže a
tělovýchovy
Bolevecká základní
škola Plzeň, nám.
Odboje 18

Ukazatel
Kapitálové výdaje –
stavební investice

Operace

Částka
v tis. Kč

Snížení

60

Investiční příspěvky
Zvýšení
vlastním PO

60

Závazný účel
Účelový převod –
dofinancování
pořízení dvou
kamer a digitalizace
stávajících kamer

5. Doporučená vari anta řešení
Doporučená varianta je uvedena v bodě č. 4 důvodové zprávy.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně vš ech
následných napříkl ad provozních nákl adů)
Navrhované řešení neklade žádné nové nároky na rozpočet města.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení - ukládací část.

8. Dříve při jatá usnesení orgánů města neb o městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisí
Usnesení RMP č. 967 ze dne 21. 9. 2017 – odsouhlasení předmětného rozpočtového
opatření.
9. Závazky či pohl edávky vůči městu
Nejsou žádné.
10. Příl ohy
Č. 1 - Dopis Bolevecké ZŠ čj. 18ZS/0663/2017 ze dne 30. 8. 2017

