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10.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 

Bod pořadu jednání:         

Návrh rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013 
 

 

Zpracoval:   

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

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: v 20. radě města dne 19. 11. 2013                                               

ve finančním výboru dne 20. 11. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013 

 

a   u k l á d á 
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Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního měs-

ta Liberec za rok 2013. 

 

                                                                                                           Termín: neprodleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 a 

majetku návrh 7. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2013. Cílem  

předloženého materiálu jsou technické požadavky úprav z jednotlivých odborů, zařazení 

nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývající z běžného provozu města. 

 

V příjmech jsou zařazeny úpravy mezi jednotlivými položkami v daňových i nedaňových 

příjmech, odvod hospodářského výsledku – nespotřebovaného příspěvku z Botanické zahrady,  

a odvody z odpisů MŠ a ZŠ na základě úprav odpisových plánů na jednotlivých 

příspěvkových organizacích.  Je snížena položka příjmu dotace z KÚ LK. Úpravou 

hospodářské činnosti města byly sníženy náklady a navýšeny výnosy, částka je zapojena do 

rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. 

Do rozpočtu 2013 se zapojují finanční zůstatky z minulého období u fondu prevence, fondu 

pro podporu a rozvoj vzdělávání a kulturního fondu a k tomu jsou doplněny nezbytné účetní 

konsolidační položky k peněžním fondům města - ostatní převody z vlastních fondů (pol. 

4134, 4139). Navržené zvýšení nových příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů. 

V přijatých dotacích je zařazena zbývající část došlé dotace na městské lázně, která nebyla 

použita ke splátce revolvingového úvěru ani kontokorentu, jedná se o vlastní finanční 

prostředky vložené do VÚB, které nám regionální rada poslala jako vyúčtovanou dotaci zpět 

na účet v EQUA bank. 

Ve  výdajích  jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových 

výdajů,  jednotlivé výdaje jsou opatřeny poznámkou, buď jsou pokryty novými   příjmy nebo 

se jedná o požadavek na absolutní navýšení výdajů, např. na studenou vodu, teplo, elektrickou 

energii, navýšení neinvestičního příspěvku Botanické zahradě na základě požadavku ředitele 

příspěvkové organizace dle usneseni z 19. RM dne 5. 11. 2013 č. 853/2013 a navýšení 

neinvestičních příspěvků MŠ a ZŠ z důvodu finančního vypořádání minulého roku. Ostatní 

úpravy spočívají v přesunech na jednotlivých odborech a mezi jednotlivými odbory.  

 

Financování je upraveno o zařazení převodu zůstatků fondů z minulých let, resp. zařazení 

finančních prostředků do rozpočtu roku 2013 (pol. 8115) u fondu prevence, fondu pro 

podporu a rozvoj vzdělávání a kulturního fondu, čerpání kontokorentního úvěru z Equa bank 

podle jednotlivých projektů (pol. 8113), čerpání revolvingového úvěru na projekt městské 

lázně v bance VÚB i Equa bank (pol. 8123), přesuny splátek jednotlivých úvěrů mezi 

bankami VÚB a Equa bank (pol. 8114 a 8124). 
 

 

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 7 na rok 2013 
Příloha č. 1 - příjmy  

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka statutárního města) 

Příloha č. 3 - výdaje (garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci) 

Příloha č. 4 - výdaje (garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace) 

Příloha č. 5 - výdaje (garant náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast) 

Příloha č. 6 - výdaje (garant tajemník Magistrátu města Liberec) 

Příloha č. 7 - hospodářská činnost 

Příloha č. 8 - financování 
































