Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 009
Datum konání ZMP: 3. 9. 2015

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2
č. 420
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Bere na vědomí
Důvodovou zprávu ve věci navrhovaných úprav rozpočtu na základě plnění rozpočtu k 30. 6. a
vyhodnocení očekávané skutečnosti r. 2015.
Platební výměr č. 4a/2015 na penále za porušení rozpočtové kázně u projektu Novostavba
divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká.
Schvaluje
Rozpočtové opatření, související poskytnutí dotací, uzavření smluv o poskytnutí dotací a
zařazení nově zahajovaných stavebních a nestavebních investičních akcí do jmenovitého
seznamu investičních akcí dotčených správců rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Výjimku pro použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 7 555 tis. Kč za
účelem krytí penále za porušení rozpočtové kázně u realizované akce „Divadlo – Jízdecká“.
Výjimku pro použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem částečného
financování akce „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ v letech 2014 – 2016 i přes
nemožnost čerpání úvěru Evropské investiční banky.
Zařazení nově zahajované akce „V+K – Baarova“ do jmenovitého seznamu stavebních
investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury – vodovody a kanalizace v rámci
schváleného objemu rozpočtu na rok 2015.
Zařazení nově zahajované akce „II. etapa osvětlení systému NIKOBUS“ do jmenovitého
seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru vnitřní správy – Měšťanská beseda
v rámci schváleného objemu rozpočtu na rok 2015.
Zařazení nově zahajované akce „I/27 Třemošenský rybník - Orlík“ do jmenovitého seznamu
investičních akcí rozpočtu Odboru investic – projektová příprava v rámci schváleného objemu
rozpočtu na rok 2015
Ukládá

Radě města Plzně
1. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Složil
2. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
PhDr. Knížová

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 009
Datum konání ZMP: 3. 9. 2015
3.

4.

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/2
Pokračování usn. č. 420
Zařadit investiční akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí a jmenovitého
seznamu nestavebních investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle bodů II.4, 5, 6.
Termín: 31. 10. 2015
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Kozohorský
JUDr. Triner, MBA
V. Pach
Zajistit provedení finančního vypořádání převodu na akci „Stálá scéna Chvojkovy lomy“ mezi
MO Plzeň 2 a MMP.
Termín: 30. 4. 2016
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Složil

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně

Mgr. Martin B a x a
zástupce primátora
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