DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s rozdělením volných zdrojů a aktualizace
Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 - 2022.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V rámci návrhu usnesení jsou předloženy ke schválení tyto body:
Bod II/1 – návrh na rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s rozdělením volných
zdrojů dle přílohy č. 1 – jedná se o úpravy rozpočtu, které jsou schvalovány v gesci ZMP.
Odůvodnění a popis jednotlivých úprav rozpočtu jsou z důvodu větší přehlednosti uvedeny
v dílčí příloze č. 4 důvodové zprávy.
Bod II/2
Dosud platný Střednědobý výhled rozpočtu MMP pro roky 2020 – 2022 byl schválen jako
součást rozpočtu města Plzně na rok 2019 usnesením ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován a schvalován v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je důležitým nástrojem pro řízení
finančních toků v letech následujících po rozpočtu.
V souvislosti s rozdělením volných zdrojů a použitím v rozpočtu MMP vyplývá potřeba
schválit aktuální střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022.
Zároveň dochází k uvolnění blokací prostředků pro městské obvody ve výši navýšených
podílů městských obvodů na příjmech z cizích daní v roce 2020 - 2022.
Popis dílčích úprav střednědobého výhledu rozpočtu je uveden v příloze č. 3.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení rozpočtového opatření pro rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu MMP
v letech 2020 – 2022 dle bodu II návrhu usnesení.
4. Navrhované varianty řešení
Dle bodu II návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta řešení je jediná.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Dle bodu II návrhu usnesení.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94480

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nešetří se.
10.

Přílohy

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP
Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022
Příloha č. 3 – Přehled úprav střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022
Příloha č. 4 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1
Příloha č. 5 – Aktualizovaný rozpočet Fondu rezerv a rozvoje MP
Příloha č. 6 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic OI
Příloha č. 7 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic – ostatní správci
Příloha č. 8 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic
Příloha č. 9 – Usnesení Finančního výboru ze dne 4. 2. 2019 (bude předloženo na stůl)

