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Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
rozpočet Statutárního města Liberec  a řízených organizací na rok 2010 a  plán hospodářské 
činnosti Statutárního města Liberec na rok 2010  
 
 

 



Důvodová zpráva 
 

V souladu s plánem činnosti rady města, která   usnesením č. 373/09 na svém zasedání dne 
16.6.2009 schválila „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 
2010 a rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2014“, předkládá odbor ekonomiky návrh 
rozpočtu na rok 2010.  Sestaven byl jako vyrovnaný, ale na rozdíl od minulých let nevychází 
z „Návrhu rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti“ 
schváleného radou města 15.9.2009 (usnesení č.  519/09). Důvodem jsou v mezidobí vedená 
jednání o emisi komunálního dluhopisu, která dávají  reálný předpoklad splátky téměř 
veškerých závazků SML a jeho dvou dceřiných společností v průběhu 1. pololetí 2010. 
Z původního návrhu příjmové části rozpočtu zůstala zachována pouze úroveň daňových 
příjmů ve výši  1 156 640 000 Kč. Její odhad je opět  (jako v letošním roce) volen velmi 
konzervativní, vychází jednak z dlouholetých zkušeností SML, ale také z odborného odhadu 
firmy AQE Brno, která městu již řadu let zpracovává rozpočtový výhled. Částka do rozpočtu 
zahrnutá se blíží k dolní hranici rozpětí daňových příjmů firmou AQE predikovaného.  
V rozpočtu předpokládajícím emisi komunálního dluhopisu jsou zohledněny následující 
základní kroky: 

- jednorázová splátka bankovních úvěrů SML, na nichž vázne zástavní právo,  a dceřiné 
společnosti SAL v samém počátku roku 2010 z výnosu překlenovací směnky znějící 
na částku přibližně 950 mil Kč. 

- jednorázová splátka překlenovací směnky, ostatních závazků SML a úvěru dceřiné 
společnosti SAJ začátkem 2. čtvrtletí roku 2010 

- úhrada prvního kupónu (úroků) držitelům komunálního dluhopisu  začátkem 4. 
čtvrtletí 2010 

Rozpočet předpokládá vytvoření investiční rezervy ve výši téměř 40 mil Kč. To je částka, 
která by městu měla zbýt z emise dluhopisu po úhradě výše uvedených závazků a výdajů 
souvisejících s vlastním procesem emise. Běžná rezerva je v rozpočtu navrhována ve výši 8 
mil Kč.   
Celková úroveň příjmů v takto sestaveném rozpočtu dosahuje částky 1 670 651 464 Kč. 
Z toho nedaňové příjmy  jsou předpokládány  ve výši 41 910 492 Kč, uvažovaná úroveň 
dotací činí 472 100 972 Kč. Kapitálové příjmy rozpočtovány nejsou. Veškerý připravovaný 
prodej majetku SML spadá do hospodářské činnosti.  
 
Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 2 329 368 783 Kč. Z toho na kapitálové výdaje je 
vyčleněno 772 366 125 Kč. V tomto čísle je také zahrnuta částka   132 322 757 Kč, která  je 
odbory požadována na předfinancování akcí dotovaných z programů Evropské unie.  Kryta 
bude opakovaným čerpáním revolvingového úvěru poskytnutého městu Všeobecnou 
úverovou bankou, pobočkou Praha.  
 
Rozdíl mezi plánovanými výdaji a rozpočtovanými příjmy ve výši 658 717 319 je kryt 
financováním. V něm je kromě předpokládaného čerpání výnosu komunálního dluhopisu ve 
výši 2 mld. Kč, již zmíněné překlenovací směnky v částce cca 950 mil. Kč a čerpání 
revolvingu kalkulováno i s možným opakovaným čerpáním a následnou splátkou 
kontokorentního úvěru na BÚ u Komerční banky ve výši 60 mil. Kč. 
 
 
 
 
 



Součástí návrhu rozpočtových výdajů je i rezerva pro jednotlivé fondy v celkové výši  
8 150 000 Kč. 
 
Návrh na rozdělení fondů na rok 2010                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Org. 7202 Fond pro partnerskou spolupráci 100 000   
Org. 1401 Městský  fond rozvoje bydlení 2 100 000  
Org. 3801 Sportovní fond 3 000 000  
Org. 3802 Kulturní fond 1 000 000 
Org. 3501 Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 800 000  
Org. 4227 Ekofond 500 000 
Org. 3721 Fond zdraví 500 000 
Org. 3722 Fond prevence 150 000 
 
 
C e l k e m  8 150 000  
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