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 do ZMO Plzeň 3 předkládáno ke schválení 36. rozpočtové
opatření rozpočtu roku 2017 - převod finančních prostředků ve výši 75 tis. Kč
z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na zajištění krytí nákladů souvisejících s
prodloužením provozní doby mateřských škol v roce 2017
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
ZMP usnesením č. 452 ze dne 26. 10. 2017 schválilo rozpočtové opatření spočívající v
převodu finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu městských obvodů
v souvislosti se zajištěním prodloužení provozní doby mateřských škol v období leden
až prosinec 2017. Usnesením ZMP č. 19 ze dne 2. 2. 2017 byly schváleny převody do
MO na zajištění výše uvedené služby. Z důvodu přepočtu kalkulace nákladů dochází u
některých MŠ k navýšení částek.
Převod do rozpočtu MO Plzeň 3 činí celkem 75 tis. Kč, s určením pro:
- 16. mateřskou školu Plzeň, Korandova 11, příspěvkovou organizaci, IČ 70941025,
v částce 28 tis. Kč,
- 24. mateřskou školu Plzeň, Schwarzova 4, příspěvkovou organizaci, IČ 70940851,
v částce 14 tis. Kč,
- 32. mateřskou školu Plzeň, Resslova 22, příspěvkovou organizaci, IČ 70940827,
v částce 2 tis. Kč,
- 44. mateřskou školu Plzeň, Tomanova 3, 5, příspěvkovou organizaci, IČ 70940932,
v částce 17 tis. Kč,
- 49. mateřskou školu Plzeň, Puškinova 5, příspěvkovou organizaci, IČ 70941017,
v částce 13 tis. Kč,
- 61. mateřskou školu Plzeň, Nade Mží 3, příspěvkovou organizaci, IČ 709415133,
v částce 1 tis. Kč,
Převody podléhají finančnímu vypořádání.
3. Předpokládaný cílový stav
Provedení rozpočtového opatření, přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň
3 a navýšení kapitoly „Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím“,
zajistit účelové zvýšení provozních příspěvků dotčených mateřských škol na krytí
zvýšených nákladů v souvislosti s prodloužením provozní doby mateřských škol
v roce 2017.

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 ZMP č. 19 ze dne 2. 2. 2017
Usnesení RMP č. 1044 ze dne 17. 10. 2017
Usnesení ZMP č. 452 ze dne 26. 10. 2017
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 396 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
--

