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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec  
za období leden - duben 2014 

 

 

Zpracoval:   

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování 
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Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: v 12. radě města dne 17. 6. 2014                                              
ve finančním výboru dne 18. 6. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec 
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  
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zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec  
za období leden – duben 2014 
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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 informaci 
o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až 
duben 2014. Rozpočet statutárního města Liberec na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem 
města dne 12. 12 . 2013 (č. usnesení 290/2013). 

Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je uváděno 
v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků 
mezi účty. Počátkem roku 2013 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena čtyři roz-
počtová opatření: 

1A) a 1B) RO 2014 dne  27. 2. 2014 – č. usnesení ZM  39 a 40/2014 

2. RO 2014 dne  27. 3. 2014 – č. usnesení ZM  65/2014 

3A) a 3B) RO 2014 dne  24. 4. 2014 – č. usnesení ZM  97/2014 a 98/2014 

4. RO 2014 dne 29. 5. 2014 – č. usnesení ZM 124/2014 

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města. 

 

 

Z předložených účetních podkladů vyplývá, že v porovnání s předchozím obdobím loňského 
roku se lépe vybírají daňové příjmy, naplňují se s plánovaným rozpočtem, nižší je výběr daně 
z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických osob, 
dobře se naplňuje, na rozdíl od minulého období, příjem z DPH. Po zpracovaném přiznání za 
rok 2013 bude ještě v rozpočtovém opatření upravena i výše daně z příjmu právnických osob 
za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravuje o stejnou částku ve 
výdajích v položce platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Zaúčtovaná částka v příjmech 
ostatní – ekologický poplatek na SFŽP se rozpočtovat nebude, k 31. 12. musí být celý odve-
den na SFŽP a jedná se průtokovou položku městského rozpočtu.  

V oblasti financování se teprve bude upravovat výše rozpočtu, po schváleném závěrečném 
účtu města za rok 2013 na 5. ZM dne 29. 5. 2014 usnesením č. 123/2014 se zapojí finanční 
prostředky ze základních běžných účtů města k 31. 12. 2013, vypořádají se dotační vztahy se 
státním rozpočtem a musí se provést další úpravy dle finančního vypořádání.  

V současné době má město kontokorentní úvěr u ČS, Equa bank a PPF bank, revolvingový 
úvěr u Equa bank. Stav čerpání kontokorentních úvěrů u jednotlivých bank: ČS – rámec 
40mil.Kč, nečerpán, EQUA BANK – rámec 30mil. Kč, čerpáno 12 753 652 Kč a PPF bank – 
rámec 40mil. Kč, nečerpán. Smlouva o revolvingovém úvěru u EQUA BANK – rámec 80mil. 
Kč, čerpáno 55 266 516 Kč na projekty IPRM). 

 

 

 

 

Příloha: Souhrnná sestava rozpočet za období 04/2014 (v Kč) 






