Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 026
Datum konání ZMP: 8. 11. 2012

Označení návrhu usnesení: NámZ/1

č. 579

I.
1.

2.

3.

4.

II.
1.

Bere na vědomí
Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok
2013 a výhledů v letech 2014 – 2016 (var. A - příloha č. 1 a 2 tohoto usnesení, var. B –
příloha č. 3 a 4 tohoto usnesení) zpracovaný v návaznosti na připravovanou změnu
obecně závazné vyhlášky č. 8/2001 Statut města předloženou na jednání ZMP dne
8. 11. 2012 pod značkou PRÁV/1 a přijatou usnesením RMP č. 1367 ze dne 23. 10. 2012.
Skutečnost, že souhrnný dotační vztah, resp. příspěvek na výkon státní správy je
zapracován v návrhu rozpočtu města na rok 2013 v souladu s vládním návrhem zákona o
státním rozpočtu na rok 2013, který je připraven k projednání v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR a může být v návaznosti na schvalovací proces zákona dále upřesňován.
Východiska pro stanovení příjmů města, na kterých se v rámci finančního vztahu podílejí
i městské obvody, a postup stanovení podílu městských obvodů na dotčených příjmech,
jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Skutečnost, že v rámci daňových příjmů města je od roku 2014 zapracován zvýšený
příjem daně z nemovitostí podmíněný stanovením místního koeficientu na území celého
města ve výši 2 ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
kdy obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient až ve výši 5.
S ch v a l u j e
Procentní podíl jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech města z cizích
daní pro rok 2013, který je použit i pro sestavení rozpočtového výhledu v letech
2014 – 2016, dle následující tabulky:
% podíl
CELKEM
Městský
Městský
Městský
Městský
Městský
Městský
Městský

obvod
obvod
obvod
obvod
obvod
obvod
obvod
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12,6128
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň

1
2 - Slovany
3
4
5
6
7

3,4788
2,5991
3,5595
1,7736
0,2345
0,2675
0,1924
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2.

Podíl městských obvodů na příspěvku na výkon státní správy v souhrnné výši 35 735 tis.
Kč.

3.

Podíl městských obvodů na příjmech města z odvodu z loterií a jiných podobných her ve
výši 90 % příjmů z odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení dle § 41 písm. i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách.

4.

Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako závazný ukazatel rozpočtu na
rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

5.

Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtových výhledů
v letech 2014 - 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s tím, že od roku 2014 je v rámci
převodu podílu na daních jednotlivým městským obvodům zapracováno zvýšení příjmů u
daně z nemovitosti odpovídající stanovení místního koeficientu na území celého města ve
výši 2 ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.

6.

Postup realizace převodu finančních prostředků schválených v rámci finančního vztahu
rozpočtu města k městským obvodům v průběhu roku 2013:
a) převod podílu na příjmech města z cizích daní do rozpočtů jednotlivých městských
obvodů bude v průběhu roku realizován měsíčně na základě skutečného inkasa
v daném měsíci ve výši stanoveného % podílu,
b) převod podílu na příspěvku na výkon státní správy do rozpočtů jednotlivých
městských obvodů až do výše schválené částky určené k převodu v rámci finančního
vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro rok 2013 bude v průběhu roku
realizován měsíčně, neprodleně po přijetí prostředků ze státního rozpočtu na účet
města,
c) převod podílu na 90 % inkasovaných příjmů města z odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů dotčených městských
obvodů bude v průběhu roku realizován v intervalu 3 měsíců vždy po účetní závěrce
za poslední měsíc posuzovaného období ve výši podílu stanoveném dle počtu přístrojů
na území jednotlivých městských obvodů k rozhodnému datu:
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d) ostatní účelové převody budou během roku realizovány na základě skutečné potřeby
úhrady výdajů dle podkladů příslušného městského obvodu.
III.

Doporučuje

starostům MO Plzeň 1 – 10
na základě schváleného finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům dopracovat
návrh vyrovnaného rozpočtu příslušného městského obvodu na rok 2013 a rozpočtové
výhledy v letech 2014 – 2016 tak, aby tyto podklady mohly být předloženy jako součást
rozpočtu a rozpočtových výhledů města Plzně k projednání v ZMP dne 13. 12. 2012.
IV.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Informovat městské obvody o přijatém usnesení.
Termín: 9. 11. 2012

Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová

2.

Zajistit dopracování vyrovnaného rozpočtu města Plzně na rok 2013 a rozpočtových
výhledů v letech 2014 – 2016.
Termín: 13. 12. 2012
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová

3.

Připravit a projednat vyhlášku města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí se stanovením místního koeficientu na území celého města ve výši 2 ve
smyslu ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s účinností od
1. 1. 2014.
Termín: 15. 9. 2013
Zodpovídá: M. Zrzavecký
Ing. Kuglerová
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