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 ke schválení 34. rozpočtové
opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 ukazatele
„transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Usnesením ZMO Plzeň 3 č. 68 ze dne 11. 9. 2017 bylo schváleno poskytnutí a
neposkytnutí individuálních dotací a finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3
v roce 2017 (viz usnesení ZMO 3 v příloze č. 1). Vzhledem k tomu, že v případě
schválené dotace dle žádosti č. 42 určené Městské charitě Plzeň, IČ 45334692 ve výši
45 000 Kč na pořízení bubnového sušiče, se jedná o poskytnutí investičního transferu,
je navrhován převod částky 45 000 Kč z běžných výdajů - ukazatel „Provozní
transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům“ do kapitálových výdajů –
ukazatel „Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům“.
3. Předpokládaný cílový stav
Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího převodu
z běžných výdajů do kapitálových výdajů MO Plzeň 3.

finančních

prostředků

4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních výdajů)
Nejsou. Jedná se o přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli rozpočtu
v rámci Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3.
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 ZMO Plzeň 3 č. 68 ze dne 11. 9. 2017
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 394 ze dne 13. 11. 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
---

