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Tisková zpráva 
Zastupitelé schválili rozsáhlé rozpočtové 

opatření, zřejmě poslední ve volebním období 

Díky dobrému hospodaření míří statutární město Liberec do konce roku s dostatečnou rezervou a 

může tak uvolňovat prostředky na potřebné opravy škol a školek. V této souvislosti schválili liberečtí 

zastupitelé pravděpodobně poslední změnu rozpočtu v aktuálním volebním období, kterou před 

nimi projednala rada města. Jde o velmi rozsáhlé rozpočtové opatření, které zahrnuje nové příjmy a 

zároveň pokrývá výdajové požadavky vyplývající z běžného provozu města. 

Schválené rozpočtové opatření v položce příjmů zahrnuje jak nové příjmy, tak navýšené či snížené 

stávající příjmy. V položce nové příjmy jde například o příspěvek na provozní ztrátu, spolupodíl na 

obnovu komunikací, vratky z vyúčtování či podíl na zisku a z dividend od firem A. S. A. a Teplárna 

Liberec. Příjmy se navýší i díky poplatku za užívání veřejného prostranství, dani z příjmu fyzických osob 

vybíraných srážkou, dani z přidané hodnoty a ostatním dílče specifikovaným příjmům. „Díky dobrému 

vývoji daňových příjmů můžeme navýšit příjmovou část rozpočtu na rok 2014 dohromady o 15 milionů 

korun, z nichž 5 miliony korun posílíme rezervu města na celkových 10 milionů korun,“ shrnul náměstek 

primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc. 

Navýšené výdaje pak podpoří například akce pořádané městem, správu síťových prvků, studie k 

navýšení kapacity u základních škol, opravy oken u Krajské vědecké knihovny a Svazu Němců či opravu 

střešní krytiny na kostele v Ostašově. „Úspory z energií ze základních a mateřských škol budou využity 

na dílčí akce, jako rekonstrukci výměníkové stanice, zateplení střechy, vzduchotechniku, rekonstrukci 

kotelny a další,“ poznamenal Jiří Šolc. 

Rozsáhlé úpravy pak spočívají ve snížení neinvestičního příspěvku městem zřizovaným příspěvkovým 

organizacím (ZŠ a MŠ) v oblasti energií. Tyto úspory částečně poputují do běžné rezervy na daném 

odboru, na akce na oddělení správy objektů a zařízení, a zbytek pak do ZOO Liberec a ZŠ nám. Míru. 

Počítá se také s navýšením výdajů na akci Bohemia Jazz Fest. 

Financování je pak upraveno o změnu v čerpání finančních prostředků v Equa bank, konkrétně přesun z 

plánovaného čerpání revolvingového úvěru na čerpání úvěru kontokorentního. Protože v období leden 

až srpen 2014 nebyla městu z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zaslána žádná dotace, 

a všechny plánované stavební práce na IPRM musí pokračovat, budou k úhradě několika nutných 

faktur na projekty IPRM LS – CAO, IPRM 3 – ZŠ Sokolovská, IPRM LS - pavilon leknínů a IPRM 3 – 

Sportovní centrum Vrchlického použity finanční prostředky kontokorentního úvěru. 
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