Zastupitelstvo města Plzně dne:

ŘEÚ/2

21. 6. 2018

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

21. 6. 2018

Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro
sestavení rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu
v letech 2020 - 2022.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I.

Bere na vědomí
1. Potřebu schválení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských
obvodů na období 2019 – 2022 z důvodu zajištění plynulosti procesu přípravy
návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období
2020 – 2022.
2. Skutečnost, že pro období 2019 – 2022 není uvažována významná změna
kompetencí a činností MO, která by měla dopad do procentních podílů MO na
příjmech z cizích daní.
3. Východiska pro stanovení aktuální predikce příjmů města z cizích daní na
období 2019 - 2022, na kterých se v rámci finančního vztahu podílejí i
městské obvody:
-

analýza očekávané skutečnosti plnění příjmů města z cizích daní
v roce 2018

vyhodnocení rizik avizovaných legislativních změn daňových
zákonů s negativním dopadem do rozpočtu obcí, zejména návrh
na zrušení superhrubé mzdy.
4. Na základě zvážení výše uvedených skutečností stanovení predikce příjmů
města z cizích daní na období 2019 – 2021 na úrovni střednědobého výhledu
rozpočtu finančního vztahu schváleného usn. ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017
s tím, že pro rok 2022 byl zachován pokračující trend nárůstu příjmů z cizích
daní (cca 2 %).
-

II.

Schvaluje
1. Stanovení příjmů města pro rok 2019, na kterých se v rámci finančního vztahu
rozpočtu města k městským obvodům podílejí i městské obvody:
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v tis. Kč
Příjmy z cizích daní celkem
Příspěvek na výkon státní správy

Město Plzeň
celkem
4 480 000
125 908

2. Procentní podíl jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech města
z cizích daní pro rok 2019, který je použit i pro sestavení střednědobého
výhledu rozpočtu v letech 2020 – 2022, dle následující tabulky:
% podíl
CELKEM

Městský obvod Plzeň 1
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
Městský obvod Plzeň 3
Městský obvod Plzeň 4
Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
Městský obvod Plzeň 6 - Litice
Městský obvod Plzeň 7 - Radčice
Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

11,0197

2,5452
2,1473
3,5803
1,7659
0,1996
0,1580
0,1450
0,1805
0,1542
0,1437

3. Podíl městských obvodů na příspěvku na výkon státní správy v souhrnné výši
40 164 tis. Kč.
4. Celkovou kompenzaci podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných
podobných her pro městské obvody ve výši 66 364 tis. Kč.
5. Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako závazný ukazatel
rozpočtu na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
6. Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení
střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020 - 2022 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
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III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Informovat městské obvody o přijatém usnesení.
Termín: 15. 7. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA
2. Monitorovat vývoj schvalovacího procesu tzv. daňového balíčku a jeho dopad
do rozpočtu města. V případě potřeby připravit návrh na odpovídající úpravu
finančního vztahu.
Termín: 20. 11. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA
3. Zajistit dopracování vyrovnaného rozpočtu města Plzně na rok 2019 a
střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020 – 2022.
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kuglerová, MBA

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán:

Ing. Kotas
11. 6. 2018
Ing. Kuglerová, MBA
Ing. Dezortová, vedoucí FIN

Vyvěšeno na úřední desce:

nepodléhá

od:

Projednáno v RMP:
Projednáno ve FV:

dne: 11. 6. 2018
dne: 18. 6. 2018

usn. č. 692
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