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 40. rozpočtové
opatření rozpočtu roku 2017 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti je poskytována na základě dohod o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na
jejich vytvoření, uzavřených mezi Úřadem práce České republiky a Statutárním
městem Plzeň. Dotace je poukazována na účet MMP. Do rozpočtu MO Plzeň 3 byla
přijata na základě oznámení Magistrátu města Plzně částka v celkové výši 154 588 Kč
– neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce říjen – listopad
2017.
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst
poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání.
Příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je poskytnut Úřadem práce ČR na
základě dohody podle § 112 a § 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se
provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, za
účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření, a to v rozsahu a za podmínek uvedených
v této dohodě uzavřené mezi Úřadem práce České republiky a Statutárním městem
Plzeň.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení 40. rozpočtového opatření rozpočtu roku 2017 spočívajícího ve zvýšení
příjmů a výdajů MO Plzeň 3 určených na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců,
kteří byli vedeni v evidenci úřadu práce. Na takto vytvořeném místě je příspěvek
zaměstnavateli poskytován až do výše 16 000 Kč na skutečné mzdové náklady, včetně
sociálního a zdravotního pojištění 1 pracovníka/ měsíc. Dotace je poskytnuta na
úhradu mzdových nákladů 5 pracovníků.
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)
Nejsou
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření - zajistí Odbor ekonomický
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 RMO Plzeň 3 č. 5 ze dne 15. 1. 2018
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Statut města Plzně
Směrnice města Plzně „Předkládání návrhů na rozpočtová opatření“

9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
---

