Příloha č. 1
Usnesení č. 3/2019
Finanční výbor ZMO P2 – Slovany
k návrhu Ing. Miroslava Němce, vedoucího Odboru ekonomického a poplatkového, po
projednání:
I.

Bere na vědomí
1) Kompletní dokumentaci k „Dílčímu závěrečnému účtu městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany“ za rok 2018
a) přehled operací finančního vypořádání – příloha č. 1
b) přehled vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2018 – příloha č. 2
c) přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení výsledku hospodaření do
fondů organizace – příloha č. 3
d) údaje o plnění příjmů a výdajů MO P2 – Slovany za rok 2018 – příloha č. 4
e) stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2018 – příloha č. 5
f) informaci o předložení „závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za uplynulý kalendářní rok“ v rozsahu obsahující údaje vztahující se
k MO P2 – Slovany za rok 2018 na jednání ZMO P2 – Slovany dne 26. 3. 2019
2) Dokumentaci k účetní závěrce MO P2 – Slovany za rok 2018, kterou tvoří:
g) rozvaha – příloha č. 7
h) výkaz zisku a ztráty – příloha č. 8
c) zprávu o provedení inventarizace MO P2-Slovany – příloha č. 9
3) Zůstatek hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po provedení operací
v rámci finančního vypořádání za rok 2018 ve výši 13 829 815,40 Kč
4) Zveřejnění návrhu „Dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“
na úřední desce dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů nejpozději 15 dní před
projednáním v ZMO
5) Zveřejnění „Dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na internetových stránkách dle
§ 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů do 30 dnů ode dne jeho schválení

II.

Souhlasí
1) S dílčím závěrečným účtem MO P2 – Slovany za rok 2018
2) S provedením operací finančního vypořádání městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
za rok 2018, tzn. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje,
rozpočtu MP, k hospodaření dalších osob, vyúčtování účelových příspěvků
poskytnutých v roce 2018 příspěvkovým organizacím, u kterých MO plní úkoly
zřizovatele a doplnění účelových fondů městského obvodu v souladu s jejich statuty
tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, str. 4
3) S účetní závěrkou MO P2 – Slovany za rok 2018
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III.

Doporučuje
1) ZMO P2 – Slovany schválit „Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku MO P2 –
Slovany“ za rok 2018
2) ZMO P2 – Slovany schválit provedení operací finančního vypořádání městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany za rok 2018, tzn. vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu MP, k hospodaření dalších osob,
vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých v roce 2018 příspěvkovým
organizacím, u kterých MO plní úkoly zřizovatele a doplnění účelových fondů
městského obvodu v souladu s jejich statuty

IV.

Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2019

příloha č. 1 – 9 – viz materiál EAP/2 z programu dnešního dne
Hlasování: přijato /pro:10, proti:0, zdržel se:0/
Usnesení č. 4/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP, po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) stav účelových fondů MO Plzeň 2 - Slovany po finančním vypořádání roku 2018
b) rozpočet účelových fondů pro rok 2019 a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým
opatřením

II.

Souhlasí
a) se stavem účelových fondů po finančním vypořádání roku 2018:
Sociální fond
1 684 605,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje
23 051 786,50 Kč
b) s rozpočtem účelových fondů na rok 2019:
Sociální fond
3 764 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje
23 051 000,-- Kč
c) se změnou schváleného rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany na rok 2019, zapojením
účelových fondů rozpočtovým opatřením RO č. 4/2019 – dle přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení

III.

Doporučuje
a) ZMO P2 schválit stav účelových fondů po finančním vypořádání roku 2018:
Sociální fond
1 684 605,00 Kč
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Fond rezerv a rozvoje
23 051 786,50 Kč
b) ZMO P2 schválit rozpočet účelových fondů na rok 2019:
Sociální fond
3 764 000,-- Kč
Fond rezerv a rozvoje
23 051 000,-- Kč
c) ZMO P2 schválit návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 schváleného rozpočtu na
rok 2019, v souladu s usnesením ZMP o schválení závěrečného účtu města
Plzně za rok 2018
IV.

Ukládá
předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2019

příloha č. 1– viz materiál EAP/3 z programu dnešního dne
Hlasování: přijato /pro:10, proti:0, zdržel se:0/
Usnesení č. 5/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího odboru EaP po projednání:
I.

Bere na vědomí
a) důvodovou zprávu ve věci souhrnného rozpočtového opatření č. 3/2019
b) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů

II.

Souhlasí
a) se souhrnným rozpočtovým opatřením č. 3 dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto návrhu usnesení
b) s provedením průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů

III.

Doporučuje
ZMO P2 schválit
návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2019

IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 informovat ZMO P2 o stanovisku FV ZMO P2
termín: 26. 3. 2019
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Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2019
Příloha č. 1

číslo RO: 3

subjekt

odbor EaP

ukazatel

převody
MMPxMO
ostatní (+)

částka v
operace tis. Kč

účelový převod do rozpočtu MO2 s
určením pro 17. MŠ Plzeň, 25. MŠ
Plzeň a 51. MŠ Plzeň na krytí
nákladů souvisejících s
191 prodloužením provozní doby MŠ

zvýšení

provozní výdaje17. MŠ,
provozní
Čapkovo nám. příspěvky
4
vlastním PO
zvýšení

51 prodloužení provozní doby

51. MŠ,
Částkova 6

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
zvýšení
provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
zvýšení

odbor EaP

převody
MMPxMO -podíl
na VSS (+)
zvýšení

298

21. MŠ-jesle
Na Celchu 33

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
zvýšení

298

odbor EaP

provozní výdaje ostatní provozní
výdaje
snížení

262

21. MŠ-jesle
Na Celchu 33

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
zvýšení

262

25. MŠ,
Ruská 83

odbor EaP

převody
MMPxMO
ostatní (-)

závazný účel

66 prodloužení provozní doby

74 prodloužení provozní doby

účelový převod finančních
prostředků ve výši 75. 505,- Kč do
rozpočtu MMP s určením pro SIT na
krytí nákladů souvisejících s
76 vedením mzdového účetnictví

zvýšení
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25. MŠ,
Ruská 83

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
snížení

snížení příspěvku na provoz ve výši
32.090,- Kč v návaznosti na
uzavřenou smlouvu mezi MŠ a SIT
32 o vedení mzdového účetnictví

51. MŠ,
Částkova 6

provozní výdajeprovozní
příspěvky
vlastním PO
snížení

snížení příspěvku na provoz ve výši
43.415,- Kč v návaznosti na
uzavřenou smlouvu mezi MŠ a SIT
44 o vedení mzdového účetnictví

Hlasování: přijato /pro:10, proti:0, zdržel se:0/
Usnesení č. 6/2019
Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucího Odboru ekonomického a poplatkového, Ing. Miroslava Němce,
po projednání
I.

Bere na vědomí
návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č.…/2019, kterou se mění vyhláška
statutárního města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004,
10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a 6/2016,
s účinností od 1.1.2020.

II.

Souhlasí
s návrhem Vyhlášky statutárního města Plzně č.…/2019, kterou se mění vyhláška
statutárního města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004,
10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a 6/2016,
s účinností od 1.1.2020

III.

Doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
souhlasit s návrhem Vyhlášky statutárního města Plzně č.…/2019, kterou se mění
vyhláška statutárního města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně
č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a
6/2016, s účinností od 1.1.2020.
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IV.

Ukládá
Předsedovi FV ZMO P2 - Slovany informovat ZMO P2 – Slovany o stanovisku FV
ZMO P2 - Slovany
termín: 26. 3. 2019

Hlasování: přijato /pro:10, proti:0, zdržel se:0/
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