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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 
Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za 1. čtvrt-
letí roku 2013. 

Z účetních podkladů předložených k 31. 3. 2013 vyplývá, že daňové příjmy jsou na stejné 
úrovni v porovnání s předcházejícím obdobím loňského roku. V souvislosti s novelou zákona 
č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2013, již není roz-
počtován příspěvek na školství v přijatých dotacích, ale o odpovídající objem prostředků jsou 
posíleny sdílené daně obcí. V příjmech se také promítá odvod výtěžku z provozování loterií 
za IV. čtvrtletí roku 2012. 

Zhodnocení současné finanční situace města  

Rozpočet města na rok 2013 obsahuje nadále v příjmové části předpokládané výnosy 
z prodeje letiště a z prodeje TSML. Vzhledem k aktuální situaci je velmi pravděpodobné, že 
tyto zamýšlené prodeje s největší pravděpodobností realizovány v roce 2013 nebudou. Výpa-
dek příjmů z jedné z těchto akcí bude možno pokrýt z rezervy (navrženo v 3. RO). Pokud se 
však nerealizuje ani jeden z těchto prodejů, bude to znamenat schodek v rozpočtu ve výši více 
než 130 milionů Kč. Dalším nerozpočtovaným výdajem  roku 2013 je totiž úhrada faktur roz-
počtovaných, ale pro nedostatek financí nezaplacených v roce 2012, a to ve výši cca 37 mil. 
Kč. Vyrovnání rozpočtu 2013 bude tedy vyžadovat vedle rozpuštění rezervy i další úsporná 
opatření na straně výdajů a to v řádech desítek miliónů korun. Současně jsou vedena jednání 
s bankami o poskytnutí překlenovacího úvěru. 

Informace o novém provozním úvěru 

Na základě jednání s Equa bank bylo předběžně dohodnuto, že banka poskytne SML, vedle 
úvěru na předfinancování akcí z dotací, ještě provozní úvěr ve výši 40 mil. Kč. Tento úvěr 
bude sloužit na překlenutí nesouladu v příjmech a výdajích. Úvěr by měl být bez zajištění, 
celkové náklady na základě plánovaného čerpání a úrokové sazby by neměly přesáhnout1 mil. 
Kč, tedy by se nemusela vypisovat veřejná soutěž. Aktuálně je tento úvěr ve schvalovacím 
procesu. Zároveň bylo osloveno několik další finančních ústavů s poptávkou na srovnatelný 
úvěr, jako nabízí Equa bank. Z dosavadních jednání nevyplynula zatím žádná konkrétní zá-
vazná nabídka. Přijetím nového úvěru by meziročně nedošlo k nárůstu úvěrové angažovanos-
ti, protože nominální výše, letos spláceného úvěru od VÚB, je vyšší než celkové plánované 
nové úvěrové financování v letošním roce. 

 

 
 








