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rozpočtové opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014  
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a   u k l á d á 

 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního měs-
ta Liberec na rok 2014 

 

                                                                                                             Termín: neprodleně 
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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 tímto 5B) návrhem rozpočtového opatření statutárního 
města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu je částečné finanční vypořádání ze závěreč-
ného účtu města roku 2013, zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývající 
z běžného provozu města.  

 

Příloha č. 1 - příjmy  

V příjmech jsou zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 2013, odvody 
z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, odvody z investičního fondu, vratka vyúčtování 
poskytnuté dotace dle smlouvy od Ještědské sportovní. Po zpracovaném přiznání za rok 2013 byla 
upravena i výše daně z příjmu právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože 
se zároveň upravuje o stejnou částku ve výdajích. 

Dále jsou v příjmech zařazeny nové příjmy: spolupodíl na obnovu komunikací, vratky z vyúčtování, je 
navýšen poplatek za užívání veřejného prostranství. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýše-
ny výnosy a sníženy náklady, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 
4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Do rozpočtu 2014 se zapojují finanční zůstatky z minulého 
období u Ekofondu, Fondu zdraví a Fondu prevence. Jsou také doplněny nezbytné účetní konsolidační 
položky k těmto peněžním fondům města - ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4139).  

Na základě doporučení auditora byla provedena oprava rozpočtování u společnosti SAL, kde se nejed-
ná o splátku půjčených prostředků, ale částečně o vratku příplatku mimo základní kapitál – ostatní 
investiční příjmy jinde nezařazené a částečně o úrokový výnos z půjčky – příjmy z úroků. 

Navržené zvýšení nových příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů.  

 

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátorka statutárního města) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, jsou 
pokryty novými příjmy.  Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor 
v rámci organizační struktury. Je navrženo čerpání rezervy pro odbor správy veřejného majetku na 
akci přechod pro chodce Londýnská. Dále jsou do výdajů zařazeny, na základě finančního vypořádání 
města za rok 2013, nespotřebované dotace z minulého roku. 

 

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec) 

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů. Dále jsou do výdajů zařazeny, 
na základě finančního vypořádání města za rok 2013, nespotřebované dotace z minulého roku. Je na-
vrženo čerpání z rezervy pro oddělení personální (ostatní osobní výdaje, pojistné na sociální zabezpe-
čení, pojištění na zdravotní pojištění), odbor životního prostředí (péče o chráněné stromy a biotopy, 
knihy, umístění zvířete do náhradní péče), odbor informatiky a řízení procesů(energetický ma-
nagement, inCity, čtečky čárových kódů pro potřeby inventarizace majetku města). 

 

Příloha č. 4 - výdaje (G3_ garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci) 
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Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů. Je navrženo čerpání z rezervy 
pro oddělení rozpočtu a financování (vratka dotace na kraj), oddělení informační soustavy a daní 
(úhrada sankcí jiným rozpočtům za porušení rozpočtové kázně a penále za akci 254 bytových jednotek 

dle rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále - z odvodu 200.000.000 Kč 
zůstalo neprominuto 2.737.700 Kč (1,37 %), z penále 200.000.000 Kč zůstalo neprominuto 
419.932 Kč (0,21 %). Celkem musí město z 400.000.000 Kč uhradit 3.157.632 Kč (0,79 %), 

oddělení správy objektů a zařízení (projektová dokumentace k opravám majetku města, studená voda). 
Běžná rezerva města byla ponížena o požadavky z jednotlivých odborů a oddělení. Další úpravy jsou 
v přesunech mezi položkami uvnitř fondu PO – kultura a fondu PO – sociálního a zdravotního zamě-
ření. Po zpracovaném přiznání za rok 2013 byla upravena i výše daně z příjmu právnických osob za 
obce, která neovlivňuje výdej rozpočtu, protože se zároveň upravuje o stejnou částku v příjmech. 

 

 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_ garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů.  

Rozsáhlé úpravy spočívají v rozpisu a úpravě projektů na akce projektů a rozdělení na čerpání vlast-
ních prostředků a nové čerpání cizích prostředků, tj. předfinancování a požadavků na čerpání revol-
vingu v Equa bance. Dále jsou do výdajů zařazeny, na základě finančního vypořádání města za rok 
2013, nespotřebované dotace z minulého roku. 

 

Příloha č. 6 - výdaje (G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných výdajů a spočívají 
v přesunech mezi položkami. Do fondu prevence a fondu zdraví jsou zapojeny finanční prostředky 
z minulých období. 

 

Příloha č. 7 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady) 

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy (z prodeje služeb – inzerce,  z  prodeje  
propagačního  materiálu, nájemného, přeúčtování energie, reklamních ploch i z prodeje zboží) a sníže-
ny náklady v jednotlivých položkách. Ostatní úpravy v hospodářské činnosti jsou dílčí přesuny mezi 
odbory. 

 

Příloha č. 8 - financování 

Financování je upraveno o nové čerpání revolvingového úvěru na dílčí projekty IPRM LS – CAO,  
IPRM 3 – ZŠ Sokolovská,  IPRM 3 – revitalizace vícefunkčních hřišť, IPRM LS - pavilon leknínů,  
IPRM 3 – sportovní centrum.  Narozpočtováno  je  jako čerpání revolvingového úvěru v Equa bance 
na položce 8123 a souhlasí s požadovaným návrhem ve výdajích v příloze č. 5. Po provedeném fi-
nančním vypořádání byly zahrnuty prostředky na krytí výdajů v roce 2014 – pol. 8115, upravena čás-
tečná splátka kontokorentního úvěru v ČS na skutečné čerpání ke konci roku – pol. 8114. Byly zapo-
jeny zůstatky z minulých let u Ekofondu, Fondu zdraví a Fondu prevence. Nově je zařazena položka 
8117 – aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a položka 8118 – aktivní krátkodobé ope-
race řízení likvidity – výdaje, kam se zahrnují především příjmy z prodeje nakoupených krátkodobých 
dluhopisů či akcií  za účelem řízení likvidity a na druhé straně se jedná o opačnou – výdajovou polož-
ku. Obě se vztahují k Umořovacímu fondu a jsou rozpočtově neutrální. 
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Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 3 na rok 2014 

Příloha č. 1 - příjmy  

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátorka statutárního města) 

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník Magistrátu města Liberec) 

Příloha č. 4 - výdaje (G3_garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci) 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_garant náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace) 

Příloha č. 6 - výdaje (G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast) 

Příloha č. 7 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady) 

Příloha č. 8 - financování 

Příloha č. 9 – Rozhodnutí o prominutí daně 

 


























