DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Na základě přijatých podkladů z Magistrátu města Plzně byly zpracovány změny v rozpočtu
MO P2 na rok 2017 v návaznosti na rozpočet roku 2018.
V návrhu usnesení v bodě 3 důvodové zprávy je konkrétně rozepsáno v jaké výši a jakým
způsobem je navrženo rozpočtové opatření
Zpráva byla projednána dne 15. 11. 2017 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí na
zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.
FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 8. 11. 2017, stanovisko sdělí na
zasedání ZMO P2 - Slovany předseda FV ZMO P2 - Slovany.
Úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v návaznosti
na nový zákon č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podléhají dokumenty
vztahující se k rozpočtu zveřejnění na internetových stránkách.

3. Předpokládaný cílový stav
ZMP usn. č. 372 ze dne 7. 9. 2017 schválilo účelový převod finančních prostředků v celkové
výši 9 mil. Kč do rozpočtu MO P2-Slovany a to 6 mil. Kč na spolufinancování rekonstrukce
KD Šeříková a 3 mil. Kč na spolufinancování vnitrobloku Chválenická. Vzhledem k tomu,
že vlastní realizace výše uvedených staveb bude probíhat v průběhu roku 2018, budou výše
uvedené finanční prostředky blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje MO P2-Slovany pro rok
2018.
Provedením rozpočtového opatření výše uvedených finančních prostředků budou příjmy a
výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby.
4. Navrhované varianty řešení
Schválit rozpočtové opatření, blokaci prostředků ve FRR dle bodu 5 důvodové zprávy a
provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů

5. Doporučená varianta řešení
Schválit rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2017, blokaci prostředků
ve FRR dle bodu II. návrhu usnesení a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
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6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Změny neovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provést rozpočtové změny dle bodu II. návrhu usnesení, zodpovídá RMO P2.
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