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a   u k l á d á 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního měs-

ta Liberec za rok 2014. 

 

                                                                                                           Termín: neprodleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 

 

  

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá 

odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu, včetně tzv. technického opatření. Jeho každoroční 

povinností je upravit výši neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 

finančního vztahu, na který má obec právní nárok. Tento transfer se rozpočtuje ve schváleném 

rozpočtu na rok 2014 odhadem.  Dne 19. prosince 2013 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 

schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (zákon č. 475/2013 Sb.) a přílohou č. 

6 tohoto zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po 

jednotlivých krajích. Zároveň obsahuje samostatné zařazení dotací, doplnění konsolidačních položek 

k umořovacímu fondu, zařazení předfinancování projektu  a rozdělení na čerpání vlastních prostředků 

a čerpání cizích prostředků, tj. předfinancování na čerpání revolvingu v Equa bance. 

 

V příjmech jsou dodatečně doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k umořovacímu 

fondu, jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 

4139). Jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu (pol. 4116) a dotace z rozpočtu Krajského úřadu 

Libereckého kraje (pol. 4122).  Je upraven neinvestiční transfer v rámci souhrnného finančního vztahu 

(pol. 4112), který je snížen o 862 492 Kč. Tento transfer se skládá ze dvou částí a to z příspěvku na 

výkon státní správy, který zůstává zhruba ve stejné výši jako v loňském roce a z dotace na vybraná 

zdravotnická zařízení, kterým je Dětské centrum Sluníčko Liberec, příspěvková organizace. Kapacita 

celého zařízení je 50 lůžek, z toho je hlavní předmět činnosti poskytování péče dětem v dětském 

domově pro děti do tří let věku (vyčleněno 26 lůžek) a současně organizace získala statut zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc (vyčleněno 24 lůžek). Vzhledem k tomu, že je požadováno členění 

dle příslušné legislativy, pak dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách, je uvedena 

kapacita financovaná zřizovatelem (přes pol. 4112). Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se 

řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a je financováno příspěvkem státu (přes 

pol. 4122). 

 

Ve výdajích  jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k  umořovacímu fondu, 

jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 5349).  

Jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Krajského úřadu 

Libereckého kraje. Z běžné rezervy je čerpáno na úpravu transferu v rámci souhrnného vztahu a na 

vlastní prostředky na projekt IPRM 3 – revitalizace vícefunkčních hřišť ZŠ. 

 

Financování je upraveno o čerpání revolvingového úvěru v Equa bance na projekt IPRM 3 – 

revitalizace vícefunkčních hřišť ZŠ, poníženo čerpání revolvingu a použití kontokorentu v Equa bance 

na projekt IPRM LS – pavilon leknínů. 

 

 

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014 
Příloha č. 1 - příjmy  

Příloha č. 2 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec) 

Příloha č. 3 - výdaje (G3_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci) 

Příloha č. 4 -výdaje (G4_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace) 

Příloha č. 5 - výdaje (G5_garant náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast) 

Příloha č. 6 - financování 
















