Usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Číslo ZMO: 20.
Datum konání ZMO: 12. 12. 2017

Označení návrhu usnesení: EAP/1
53/2017

Mat. EAP/1: k návrhu místostarosty MO Plzeň 2 – Slovany p. Romana Andrlíka ve věci
rozpočtového opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po projednání:
I. b e r e n a v ě d o m í
a) usnesení ZMP č. 372 ze dne 7. 9. 2017
b) důvodovou zprávu ve věci rozpočtového opatření č. 9/2017
c) zveřejnění „Rozpočtového opatření“ na internetových stránkách dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení
d) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů
II. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 9/2017

subjekt

ukazatel

operace

částka
v tis. Kč

závazný účel

odbor EaP

převody MMPxMO
ostatní (+)

zvýšení

6000

účelový převod na realizaci projektu
„Rekonstrukce KD Šeříková"

odbor EaP

tvorba Fondu rezerv
a rozvoje
zvýšení
převody MMPxMO
ostatní (+)
zvýšení

odbor EaP

tvorba Fondu rezerv
a rozvoje
zvýšení

odbor EaP

6000
3000

účelový převod na realizaci projektu
„Rekonstrukce VNB Chválenická"

3000

b) blokaci prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 6 mil. Kč pro odbor MaI na akci
„Rekonstrukce KD Šeříková“
c) blokaci prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 3 mil. Kč pro odbor MaI na akci
„Rekonstrukce VNB Chválenická“
d) provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů
III. u k l á d á
Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
provést rozpočtové změny dle bodu II. tohoto usnesení po schválení souvisejících rozpočtových
opatření v orgánech města
termín: 31. 12. 2017
zodp.: vedoucí odboru EaP

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta

Roman Andrlík
místostarosta

