Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Davidem Procházkou
a místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Ondřejem Ženíškem
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 10. rozpočtové opatření
rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace (1. splátka 2020) ze státního
rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykovávaných
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu roku 2020, č.j. MPSV-2020/53089-213 na pokrytí výdajů na
činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany
dětí (podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů) je Statutárnímu městu Plzeň pro rok 2020 poskytnuta
neinvestiční účelová dotace v celkové výši 12 467 250,- Kč.
Městskému obvodu Plzeň 3 bude poskytnuta neinvestiční účelová dotace na krytí
výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní
ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 3 626 000,- Kč (1. splátka 2020).
Rozpočtové opatření nabyde platnosti po schválení souvisejícího rozpočtového
opatření v Zastupitelstvu města Plzně.
3. Předpokládaný cílový stav
Provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
MO 3
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení
5. Doporučená varianta řešení
Dle předloženého návrhu usnesení

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních výdajů)
Prostředky jsou přiděleny na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí.
Městskému obvodu Plzeň 3 budou převedeny prostřednictvím Magistrátu města Plzně.
Dotace bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3.
Rozpočtové opatření možno realizovat po schválení souvisejícího rozpočtového
opatření v Zastupitelstvu města Plzně
8. Dříve vydaná usnesení; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých
je postupováno
Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 64 ze dne 4. 12. 2019 – schválený rozpočet
Usnesení RMP č. 377 ze dne 18. 5. 2020
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Statut města Plzně
Směrnice města Plzně „Předkládání návrhů na rozpočtová opatření“

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

