
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 
I. pololetí 2012. 

 

 

Zpracoval:       

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

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku     

Projednáno: v 13. radě města dne 28. 8. 2012                                                  
ve finančním výboru dne 5. 9. 2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec 
za I. pololetí 2012. 
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                                                     Důvodová   zpráva 
 

 

     Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města dne 
15. 12. 2011 (č. usnesení 256/11).  

     Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je  uvádě-
no v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků 
mezi účty. 

     Během prvního pololetí 2012 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena čtyři roz-
počtová opatření : 

 

1. RO 2012 dne 23. 2. 2012 – č. usnesení ZM 34/2012 

2. RO 2012 dne 26. 4. 2012 – č. usnesení ZM 92/2011 

3. RO 2012 dne 28. 6. 2012 – č. usnesení ZM 142/2012 

4. RO 2012 dne 28. 6. 2012 – č. usnesení ZM 143/2012 

                        

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – plnění jednotlivých druhů příjmů podle rozpočtových položek  

Příloha č. 2 – podrobné plnění příjmů (jednotlivá oddělení, odbory, garant) 

Příloha č. 3 – plnění jednotlivých druhů výdajů podle rozpočtových položek 

Příloha č. 4 – podrobné plnění výdajů (jednotlivá oddělení, odbory, garant) 

Příloha č. 5 – podrobný přehled ve financování 

 












































































































