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

Bod pořadu jednání:         

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec      

za  období leden - říjen 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: ve 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       

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec                  

za  období leden – říjen 2013. 

 



 

 

 

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 

informaci o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec  

za období leden – říjen 2013. 

Sdílené daně se v celkové sumě se vyvíjejí mírně  pod schváleným rozpočtem. Hlavním 

důvodem je nenaplněná daň z příjmu právnických osob (rozpočet u této daně byl navýšen na 

ZM při schvalování o 9 mil. Kč), jejíž výnos je nejen výrazně nižší než rozpočtovaná částka 

na rok 2013, ale je dokonce nižší o cca 10 mil. Kč než bylo ve stejném období loňského roku. 

Naopak dle předpokladu je a  bude výrazně překročena daň z přidané hodnoty, která je již 

k 31. 10. 2013 o 22 mil. Kč vyšší než ve stejném období loňského roku. Bohužel i daně 

z příjmů fyzických osob jsou mírně pod plánovanou skutečností. Celkově lze na základě 

výsledku za 10/2013 předpokládat následující skutečné plnění ve sdílených daních na konci 

roku 2013 (v mil. Kč): 

 

Daňové příjmy  2013 

  rozpočet plánovaná skutečnost 

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 244 237 

Daň z příjmů FO ze samostat.výděl.činnosti 28 22 

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 20 22 

Daň z příjmů právnických osob 234 215 

Daň z přidané hodnoty 450 475 

Celkem 976 971 

 

Největší propad v daňových příjmech je  rozpočtovaná výše poplatku za sběr, přepravu a 

třídění komunálního odpadu, který  nebude naplněn o cca 20mil. Kč, tato výše odpovídá 

pohledávkám po lhůtě splatnosti, kde vymáhání prozatím nepřineslo předpokládané příjmy. 

Ostatní poplatky se vyvíjejí v souladu s rozpočtem. Nižší výběr daně z nemovitostí je zřejmě 

způsobeno jiným rozložením placení daně do dvou splátek a to do 31. 5. a do 30. 11. běžného 

zdaňovacího období, proto lze očekávat, že po listopadové splátce bude daň z nemovitosti 

naplněna dle předpokladu.  

Výdajová část kopíruje příjmy, mírné nesrovnalosti mezi rozpočtem a skutečností upravuje 

návrh 6. a 7. rozpočtového opatření na rok 2013. 

 

Financování obsahuje kumulativní částky čerpání revolvingového a kontokorentního úvěru 

v Equa bank, ke konci měsíce října žádný z úvěrů nebyl čerpán. 

Během měsíců leden až září 2013 bylo v zastupitelstvu města projednáno  a schváleno pět 

rozpočtových  opatření: 

1. RO 2013 dne  28. 2. 2013 – č. usnesení ZM  36/2013 

2. RO 2013 dne  25. 4. 2013 – č. usnesení ZM  76/2013 

3. RO 2013 dne  30. 5. 2013 – č. usnesení ZM  83/2013 

4. RO 2013 dne 26. 9. 2013 – č. usnesení ZM 169/2013 

5. RO 2013 dne 26. 9. 2013 – č. usnesení ZM 170/2013 

 

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města. 








