
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012  

 

Zpracoval:   

odbor, oddělení: ekonomiky a majetku, odd. rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner 

Projednáno: ve 4. radě města dne 14. 2. 2012                                                
ve finančním výboru dne 15. 2. 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012  
 
a   u k l á d á 
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Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města 
Liberec na rok 2012 
 
                                                                                                                       Termín: neprodleně 



D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 
 
  

Na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
předkládá odbor ekonomiky a majetku změny v rozpočtu na rok 2012 formou 1. tzv. technického 
opatření. Jeho každoroční povinností je upravit výši neinvestičního přijatého transferu ze státního 
rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu, na který má obec právní nárok - tento transfer se 
rozpočtoval ve schváleném rozpočtu na rok 2012 odhadem.  Teprve 14. prosince 2011 byl 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2012 (zákon č. 
455/2011 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu 
k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích. 

 
V příjmech jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města, 

fondům PO a umořovacímu fondu, jedná se pouze o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody 
z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139). Dále je zařazen převod nespotřebovaných finančních 
prostředků z předcházejícího roku 2011 z depozitního účtu rezervace mezd  (pol. 4132)  a upraven 
neinvestiční transfer v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) na rok 2012.  
V závěru roku 2011 prezident republiky podepsal zákon č. 458/2011 Sb., kterým se novelizuje zákon 
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích  tak, že s účinností od 1. 1. 2012 zrušuje § 1 písm. g) místní 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému,  zároveň novelizuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 
podobných hrách, část šestou odvod z loterií a  jiných podobných her (§ 41 - § 41 i), kde je s účinností 
od 1. 1. 2012 definován poplatník, předmět, výpočet a přiznání odvodu, jeho správa a rozpočtové 
určení – za odvodová období od 1. 1. 2012 budou provozovatelé odvádět finančnímu úřadu odvod 
z loterií a jiných podobných her, který bude prostřednictvím FÚ dle zákonem definovaného 
procentového podílu převeden do státního rozpočtu a obcím. Z výše popsaného důvodu byla upravena  
pol.  1347,  kde město obdrží pouze místní poplatek za 4. čtvrtletí roku 2011 a u pol. 1351 dojde 
k celkovému navýšení příjmů. 
 

Ve výdajích  jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k peněžním fondům města, 
fondům PO a umořovacímu fondu, jedná se pouze o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody 
z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 5349). Byla použita rezerva a schválená částka rozdělena do 
peněžních fondů města Fond pro partnerskou spolupráci – 40 000 Kč, Městský fond rozvoje bydlení – 
150 000 Kč, Sportovní fond – 2 700 000 Kč, Kulturní fond – 940 000 Kč, Fond pro podporu a rozvoj 
vzdělávání – 650 000 Kč,  Ekofond – 230 000 Kč, Fond zdraví – 220 000 Kč, Fond prevence – 70 000 
Kč a odboru sportu a cestovního ruchu  byl zařazen výdaj ve výši 500 000 Kč (pol. 5169) na propagaci 
„M ěsta sportu“.  Navýšení ve výdajích se týká hlavně oddělení rozpočtu a financování,  kam byla 
zařazena částka ve výši 6,55mil. Kč (pol. 5901)  na uhrazení pokuty na základě rozhodnutí ÚOHS ve 
věci porušení zákona o veřejných zakázkách souvisejících s MS 2009. Tato pokuta byla již zařazena v 
rozpočtu roku 2011, ale do konce roku 2011 nebyla zrealizována . Do běžné rezervy pak byla zařazena 
částka 5 050 399 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
  












