Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 3
Ćíslo ZMO:19.
Datum konání ZMO:19.6.2017

USNESENÍ

č.:

41

ve věci:

ze dne:

19. 6. 2017

11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 – přijetí finančních
prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3
s určením pro 22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, 24. MŠ,
Schwarzova 4, Plzeň, 70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň na pořádání akcí

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3
I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 162 ze dne 20. 4. 2017
II. s c h v a l u j e
11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 na celkovou částku 38 000 Kč spočívající:
a) v navýšení příjmů MO Plzeň 3 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu
OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, p. o., ul. Z. Wintra 19, Plzeň,
IČO 70940924 na nákup výtvarného a rukodělného materiálu, vybavení a pomůcek
potřebných pro zajištění pořádané rukodělné akce pro děti i rodiče „Spinkej, spinkej
broučku malý“ a sportovní akce „Atleťáček“ ve výši 11 000 Kč; pro 24. MŠ, p. o.,
Schwarzova ul. 4, Plzeň, IČO 70940851 na autobusovou dopravu do KD v Šeříkově ulici,
ceny pro děti a materiál na kostýmy v rámci pořádané akce „Symbolické rozloučení se
školním rokem 2016/2017“ ve výši 8 000 Kč; pro 70. MŠ, p. o., Waltrova 26, Plzeň,
IČO 70940983 na autobusovou dopravu, výtvarný materiál a laminovací fólie pro instalaci
výstavy výtvarných prací dětí v rámci projektu „Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání
nás pobaví“ ve výši 19 000 Kč
b) v navýšení neinvestičních výdajů MO 3 – zvýšení provozních příspěvků vlastním
příspěvkovým organizacím:
- 22. MŠ, p. o., ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČO 70940924 Kč na nákup výtvarného
a rukodělného materiálu, vybavení a pomůcek potřebných pro zajištění pořádané
rukodělné akce pro děti i rodiče „Spinkej, spinkej broučku malý“ a sportovní akce
„Atleťáček“ ve výši 11 000 Kč;
- 24. MŠ, p. o., Schwarzova ul. 4, Plzeň, IČO 70940851 na autobusovou dopravu do KD
v Šeříkově ulici, ceny pro děti a materiál na kostýmy v rámci pořádané akce „Symbolické
rozloučení se školním rokem 2016/2017“ ve výši 8 000 Kč;
- 70. MŠ, p. o., Waltrova 26, Plzeň, IČO 70940983 na autobusovou dopravu, výtvarný
materiál a laminovací fólie pro instalaci výstavy výtvarných prací dětí v rámci projektu
„Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás pobaví“ ve výši 19 000 Kč
III. u k l á d á
provést rozpočtové opatření v souladu s bodem II. tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2017
Zodpovídá: Jindřiška Broučková
___________________________________________________________________________
Radislav Neubauer
starosta MO Plzeň 3

Mgr. Radoslav Škarda
místostarosta MO Plzeň 3

