
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Žádost o převod finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací.      

 

 

Zpracoval: Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských a kulturních zaříze-
ní      

odbor, oddělení: odbor školství a kultury, oddělení technické správy školských a kul-
turních zařízení 

telefon: 48 524 325 

Schválil: vedoucí oddělení Petra Tomínová, pověřená zastupováním funkce vedoucího 
oddělení technické správy školských a kulturních zařízení  

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury  

Projednáno: v 4. RM dne 19.2.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky   

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 



 2

 
převod finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových or-
ganizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6 056 448,- Kč.  
 
 
 
a  u k l á d á  
 
Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit zařazení přesunu částky 6 056 448,- Kč z Fondu pro financování rozvoje kulturních 
příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organi-
zací v rámci návrhu rozpočtového opatření. 
 
 
           

T: neprodleně 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 27/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní 
pravidla pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací (dále 
jen fond).  

Finančním zdrojem tohoto fondu jsou odvody z odpisů dlouhodobého nemovitého majetku 
odváděných čtvrtletně kulturními příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města. 

Základním zdrojem fondu pro rok 2012 (usnesení ZM č. 266/2011 ze dne 15. 12. 2011) byla 
částka odpovídající 30 % z účetních odpisů nemovitého dlouhodobého hmotného majetku 
kulturních příspěvkových organizací. Konečný nečerpaný zůstatek fondu k 4. 2. 2013 činí 
8 487 002,97 Kč.  

V souladu se Základními pravidly pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních pří-
spěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec, dle článku II, bod 4, odbor 
školství a kultury doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh na mimořádný 
převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 6.056.448,- Kč do Fondu pro financová-
ní rozvoje školských příspěvkových organizací.  

Převedená částka bude účelově využita na úhradu smluvního závazku týkajícího se investiční 
akce „Přestavba a dostavba MŠ Čtyřlístek“, odloučené pracoviště Věkova.  

Vzhledem k tomu, že v závěru roku 2012 SML přistoupilo k  úpravě účtování DPH, došlo 
tímto k nesouladu se schváleným splátkovým kalendářem, který nebyl příslušnou daní ve výši 
6.056.448,- Kč zatížen. Částku za DPH je proto nutno uhradit jednorázově, neboť ji nelze 
zpětně do splátkového kalendáře zahrnout.  

Odbor školství a kultury ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku přijaly opatření, která 
v budoucnu vyloučí podobné situace. 

 

Odbor školství a kultury zastupitelstvu města předložený návrh na čerpání Fondu pro finan-
cování rozvoje školských příspěvkových organizací schválit.  

 

 

 

 

 


