
V Liberci 26. září 2013 

 

Tisková zpráva 
Zastupitelé odsouhlasili úpravu příjmů  

a výdajů města. Ty zůstávají v rovnováze  
 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberce, kterým se upravují letošní příjmy a 

výdaje města, odsouhlasili po radě města na svém zasedání také liberečtí zastupitelé.  

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013, který odsouhlasili 

zastupitelé, upravuje rozpočet města tak, jak se během roku vyvíjí. Upřesňuje aktuální příjmy a 

výdaje SML. V uvedených rozpočtových opatřeních jsou zahrnuty také nové výdaje, mimo jiné cca 1,5 

milionů korun, které bude muset město vynaložit na realizaci místního referenda.  

Opatření upravují i některé výdaje mateřským a základním školám, a jsou do něj zařazeny přijaté 

dotace od státu. Tato rozpočtová opatření jsou stejně jako celý rozpočet města vyrovnaná, příjmy a 

výdaje města udržují v rovnováze. 

V příjmech jsou například nově zařazeny na základě finančního vypořádání města za rok 2012 také 

odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, odvody z investičního fondu a vratky 

poskytnutých příspěvků. Do výdajů jsou zařazeny na základě finančního vypořádání města za rok 

2012 vratky dotací do státního rozpočtu i některé výdaje, u nichž odbory magistrátu požádaly o 

přesun do roku 2013 v souladu s pravidly.  

Jednotlivé výdaje jsou buď pokryty novými příjmy, anebo se jedná o požadavek na absolutní navýšení 

výdajů, např. na zvýšené náklady na Zpravodaj, na konzultační služby, na nevyplacené pojistné 

události z roku 2012, na získané dary v roce 2012, na energie, stravování a opravy v MŠ a ZŠ, na PD k 

opravám majetku města, na opravy komunikací po povodních, na opravu kanalizace mezi areály 

Domova mládeže a FC Slovan a na uspořádání místního referenda. 
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