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Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo 
                   
Konštatuje, že 

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007 rozpočtovým opatrením je predložený na základe 
	Uznesenia MZ č.74 /2007 a rieši spôsob poskytnutia dotácie MsHK a.s. z rozpočtu mesta

Zmeny spôsobu financovania výstavby klientskeho centra


Schvaľuje
	Nasledovnú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením na rok 2007 :

 

Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Názov položky
Suma v tis. Sk
03.1.0
711 003
Nákup softvéru
-150
03.1.0
714 001
Nákup osobných automobilov
-2 000
01.1.1.6
711 004
Nákup licencií
-1 600
01.1.1.6
636 002
Nájom pre.zariad,techniky....
-1 050
08.1.0
644 002
Dotácia MsHK a.s.
4 800
01.1.1.6
717 002
Rekonštrukcie a modernizácie 
-17 000
01.1.1.6
723 001
Transfery práv.osobe-Žilina Real s.r.o.
17 000
SPOLU
 
 
0

















Dôvodová správa :

 Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok  2007 rozpočtovým opatrením 


Na základe Uznesenia č.74/2007 Mestského zastupiteľstva v Žiline MZ uložilo prednostovi MÚ zabezpečiť spôsob poskytnutia dotácie MsHK a.s..
Nakoľko niektoré akcie zaradené do rozpočtu mesta Žilina na rok 2007 nebude možné realizovať v tomto rozpočtovom roku, zostali by finančné prostriedky nevyužité. 
Úpravou - znížením niektorých vybraných položiek bude zaradená do rozpočtu dotácia na MsHK a.s. a toto navýšenie neohrozí iné nevyhnutné výdavky.
Z dôvodu zmeny financovania výstavby klientskeho centra dochádza k presuny  výdavkov z položky rekonštrukcia a modernizácia a na položku transfery právnickej osobe založenej obcou. Transfer bude poskytnutý na základe zmluvného vzťahu spoločnosti Žilina Real s.r.o., kde je mesto jediný spoločník, vďaka čomu dôjde k úspore finančných prostriedkov, nakoľko mesto je platcom DPH.
Konkrétne položky sú špecifikované v predloženom materiáli.
.




























Na základe uznesenia MZ č.74/2007 Vám predkladám spôsob riešenia dotácie
pre MsHK a.s. Žilina vo výške 4 800 tis. Sk formou zmeny rozpočtu na rok 2007 rozpočtovým  opatrením, ktoré podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Nakoľko niektoré akcie zaradené do rozpočtu mesta Žilina na rok 2007 nebude možné realizovať v tomto rozpočtovom roku, zostali by finančné prostriedky nevyužité. 
Úpravou niektorých vybraných položiek bude zaradená do rozpočtu dotácia na MsHK a.s. a toto navýšenie neohrozí iné nevyhnutné výdavky.

Zníženie rozpočtu výdavkov o 4 800 tis. Sk na položkách :
	nájom VT o 1 050 tis. Sk

nájkup licencie SAP o 1 600 tis. Sk
nákup osobných automobilov Mestskej polície o 2 000 tis. Sk
nákup softvéru Mestskej polície o 150 tis. Sk

Zvýšenie rozpočtu výdavkov o 4 800 tis. Sk :
	dotácia na prevádzku MsHK a.s.


Z dôvodu zmeny financovania výstavby klientskeho centra dochádza k presuny  výdavkov z položky rekonštrukcia a modernizácia a na položku transfery právnickej osobe založenej obcou. Transfer bude poskytnutý na základe zmluvného vzťahu spoločnosti Žilina Real s.r.o., kde je mesto jediný spoločník, vďaka čomu dôjde k úspore finančných prostriedkov, nakoľko mesto je plátcom DPH.


Funkčná klasifikácia
Ekonomická klasifikácia
Názov položky
Suma v tis. Sk
03.1.0
711 003
Nákup softvéru
-150
03.1.0
714 001
Nákup osobných automobilov
-2 000
01.1.1.6
711 004
Nákup licencií
-1 600
01.1.1.6
636 002
Nájom pre.zariad,techniky....
-1 050
08.1.0
644 002
Dotácia MsHK a.s.
4 800
01.1.1.6
717 002
Rekonštrukcie a modernizácie 
-17 000
01.1.1.6
723 001
Transfery práv.osobe-Žilina Real s.r.o.
17 000
SPOLU
 
 
0












