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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 

 

 

 V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na základě 
předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 5. rozpočtového opatření Statutárního města Libe-
rec na rok 2011. 

V příjmech jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu 
Libereckého kraje,  regionální rady a limitka UCB (pol. 4116, 4122, 4123, 4134), přijaté pojistné pří-
spěvky a náhrady (pol. 2322), konsolidační položky k úpravám v peněžních fondech (pol. 4134, 
4139). V  hospodářské činnosti města byly upraveny výnosy a náklady a plánovaný hospodářský vý-
sledek je zapojen do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 – převod z vlastních fon-
dů hospodářské činnosti. Úprava odpisů u některých příspěvkových organizací se promítla do výše 
odvodů příspěvkových organizací (pol. 2122), je zařazen odvod z investičního fondu PO (pol. 2229). 
Změna ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených obsahuje příjem za sběr surovin – Ekokom a 
elektrošrot (pol. 2329). V daňových příjmech je upravena daň z příjmu fyzických osob ze samostatné 
výdělečné činnosti (pol. 1112). Na doporučení auditora upravujeme daň z příjmu právnických osob za 
obce (pol. 1122), aby celková daňová povinnost za Statutární město Liberec byla  účetně i v rozpočtu 
města snížena o částku náležející Městskému obvodu Vratislavice nad Nisou. Jde o  úpravu příjmové i 
výdajové části daně z příjmu právnických osob za obce. 

Do výdajů jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací  ze státního rozpočtu,  
z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, regionální rady a limitka UCB. Do rozpočtu jednotli-
vých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory. Dílčí 
změny jsou uvedeny ve výdajové části rozpočtu, např. úpravy v peněžních fondech a fondech příspěv-
kových organizací, úpravy odpisů u některých příspěvkových organizací i příspěvku na energie, kon-
solidační položky. Z výdajové části rozpočtu byla převedena rezerva na tvorbu umořovacího fondu do 
části financování.  

 

Financování bylo upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na pro-
jekty IPRM Lidové sady – administrace, Parky Lidové sady 1, výstavba bazénu, městské lázně a 
IPRM Rochlice. Byly zařazeny zůstatky z minulých let do kulturního fondu (pol. 8115).  

Dále byla zařazena splátka úvěru ve VÚB (pol. 8124) z došlé dotace na projekt IPRM LS – adminis-
trativní zajištění. Na novou položku 8128 byly z výdajové části rozpočtu přesunuty finanční prostřed-
ky na tvorbu umořovacího fondu (nákup majetkových podílů). 

 

 

 

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 5 na rok 2011 

 

Příloha č. 1 - rekapitulace 

Příloha č. 2 - rekapitulace dle garantů a tříd 

Příloha č. 3 - rekapitulace dle rozpočtových položek 

Příloha č. 4 - příjmy 

Příloha č. 5 - výdaje 

Příloha č. 6 - financování 

Příloha č. 7 - hospodářská činnost 














































