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a   u k l á d á 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 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 9B) návrhem rozpočtového opatření statutárního 
města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu je dokončení finančního vypořádání ze 
závěrečného účtu města roku 2013, zařazení nových příjmových i výdajových položek dle požadavků 
z jednotlivých oddělení a odborů a zároveň provést úpravy mezi běžnými a kapitálovými výdaji dle 
platné rozpočtové skladby.  Uvedené rozpočtové opatření si nevyžádá zvýšení finanční náročnosti 
rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2014.  

 

 

Příloha č. 1 - příjmy  

V příjmech jsou zařazeny nové příjmy, které navyšují stávající rozpočet, ale jsou zařazeny do výdajů 
jednotlivým oddělením a odborům. 

Městská policie: zaplacená škoda na služebním vozidle a příjmy z poskytování služeb za dopravní 
výchovu, částky jsou zařazeny i do výdajové části rozpočtu.  

Oddělení technické správy: uzavřen dodatek s KÚLK o navýšení příspěvku na provozní ztrátu pro 
DPMLJ, částka je zařazena i do výdajové části rozpočtu. 

Oddělení technické správy: výběr poplatků za služby – hřbitovní místa, částka je zařazena i do výda-
jové části rozpočtu. 

Odbor životního prostředí: příjem za vrácené příspěvky na melioračně zpěňující dřeviny od Lesů 
ČR, Lesní správy Ještěd a Lesní správy Frýdlant, částky bude odbor vracen na Liberecký kraj, proto je 
zařazeno i ve výdajové části. 

Oddělení rozpočtu a financování: nový příjem – příjem z vlastních dluhopisů, částečně pokryje vý-
dej vypořádání ke směnce, příjem z Euroregionu  Nisa z projektu „Příhraniční spolupráce JSDH Krás-
ná Studánka – JSDH Berthelsdorf“, částka je zařazena i do výdajové části rozpočtu. V účetnictví roku 
2014 je nutné proúčtovat operace vyplývající z uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Spor-
tovní areál Ještěd – došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 203 168 703 Kč, které se za-
účtuje na majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem proti závazkům z upsaných nesplacen-
ných cenných papírů a vkladů. Na základě smlouvy o zápočtu došlo k započtení uvedeného závazku a 
pohledávky z titulu poskytnuté půjčky v částce 166 286 366 Kč, tento zápočet se promítne i do výda-
jové části rozpočtu na položku 6201 – nákup akcií. V dalším kroku je vypořádání úrokového výnosu 
z půjčky ve výši 36 882 337 Kč, které se promítne do výdajové části. Popsané účetní operace musí být 
promítnuty do rozpočtu města, kde je zatím narozpočtován příplatek mimo základní kapitál ve výši 
7 000 000 Kč. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýšeny výnosy a sníženy náklady, částka je 
zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské čin-
nosti. 

Oddělení poplatků a pohledávek: na základě zaúčtované skutečnosti je provedena úprava mezi po-
ložkami vybíraných poplatků a pokut. 

Oddělení majetkové evidence a dispozic: přesun z prostředků hospodářské činnosti do hlavní čin-
nosti příjmů rozpočtu. 

Oddělení příprava a řízení projektů: příjem za úhradu poskytnutých služeb – prezentace VZP 
v rámci kampaně „Den zdraví“ a příjem za vystavenou penalizační fakturu za pozdní předání díla 
v rámci realizace projektu „Revitalizace vícefunkčních míst“. 

Oddělení školství a kultury: úprava odvodů odpisů od příspěvkových organizací na základě zařazení 
nebo vyřazení majetku, částky jsou zařazeny i do výdajové části rozpočtu. 
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Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání: konsolidační položka, kterou se zapojují finanční prostředky 
z minulého období do rozpočtu fondu, částka je současně zařazena ve výdajích jako konsolidační a 
zároveň rozdělena do výdajů fondu. 

 

 

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátor) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je 
pokryta novými příjmy.  Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor 
v rámci organizační struktury.  

 

 

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je 
pokryta novými příjmy.  Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor 
v rámci organizační struktury.  

 

 

Příloha č. 4 - výdaje (G3_ garant náměstka pro ekonomiku) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je 
pokryta novými příjmy nebo výnosy. Rozsáhlou úpravou je oblast odkupu dluhopisů – směnky, úroky 
– kupón, úroky swap. Na položku splátka úroků dluhopisu zařazujeme 7. a 8. úrokový výnos dluhopi-
su k 16. 1. ve výši 39 764 460 Kč a 16. 7. 2014 ve výši 38 010 000 Kč,  na položku splátka úroků 
směnka zařazujeme vypořádání ve vztahu ke směnce k 29. 5. 2014 ve výši 12 549 859 Kč a 16. 7. 
2014 ve výši 10 465 000 Kč, na položku úrokový swap zařazujeme swap k 16. 7. 2014 ve výši 
13 679 578 Kč.  

Je rozdělena celá výše běžné rezervy na navýšení neinvestičního příspěvku pro divadlo F. X. Šaldy, na 
částečné navýšení úrokového swapu, na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013 ve výši 
1 283 432 Kč. Je rozdělena rezerva určená pro odbor sportu a cestovního ruchu ve výši 880 000 Kč a 
prostředky jsou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Z časových důvodů se ne-
stačí zprocesovat některá výběrová řízení – velký rozsah akcí, realizace a následná fakturace ještě 
v roce 2014 při dodržení zákona o veřejných zakázkách, proto byla po vzájemné dohodě provedena 
revize rozpočtu na oddělení správy objektů a zařízení a takto uspořené snížení výdajů ve výši 
5 723 575 Kč budou požity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. 

 

 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_ garant náměstek  pro územní plánování) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, část je 
pokryta novými příjmy.  Ostatní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor 
v rámci organizační struktury. Rozsáhlé úpravy spočívají v rozpisu a úpravě projektů na akce projektů 
a rozdělení na čerpání běžných a kapitálových výdajů. Po dohodě s oddělením přípravy a řízení pro-
jektů byly upraveny výdaje a snížené výdaje ve výši 4 537 252 budou použity na finanční vypořádání 
ze závěrečného účtu 2013. Po dohodě s oddělením cestovního ruchu byly upraveny výdaje a snížené 
výdaje ve výši 2 700 000 Kč budou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Po 
dohodě s odborem hlavního architekta byly upraveny výdaje a snížené výdaje ve výši  

3 490 000 Kč budou použity na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013.  
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Příloha č. 6 - výdaje (G5_náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast) 

Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných výdajů (neinvestiční příspěv-
ky zřízeným PO – odpisy) a spočívají i v přesunech mezi položkami. Absolutní navýšení neinvestiční-
ho příspěvku zřízeným PO na provoz pro Divadlo F. X. Šaldy, tento výdej je krytý přesunem z běžné 
rezervy města. Do fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání jsou  zapojeny finanční prostředky 
z minulých období a rozděleny na položky ve výdajích. Zařazena nová akce pro spolek Zachraňme 
kino Varšava a bude jim poskytnutý neinvestiční transfer ve výši 400 000 Kč. 

 

 

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

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy (úpravy ve výnosech – nájemné pozemky, 
prodej propagačních materiálů, el. energie – přefakturace a výnosy z Radničního sklípku) a sníženy 
náklady (úpravy v nákladech – mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, zákonné zdravotní pojiš-
tění). 

 

 

Příloha č. 8 - financování 

Financování je upraveno o předpokládané čerpání kontokorentního úvěru v Equa bank a ve stejné výši 
i splácení kontokorentního úvěru v této bance. Z důvodů nutnosti účtování a nastaveného hlídání dis-
ponibility je nutná tato úprava v rozpočtu, která ovlivní absolutní výši rozpočtu, ale nevyžádá si zvý-
šení finanční náročnosti rozpočtu.  Splátka kontokorentního úvěru Equa ve výši 9 711 192 Kč bude 
použita na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013, splátka kontokorentního úvěru ČS ve výši 
8 903 067 Kč bude použita na finanční vypořádání ze závěrečného účtu 2013. Tímto posledním ná-
vrhem je finanční vypořádání za rok 2013 ze závěrečného účtu v plném rozsahu vypořádáno. Na zá-
kladě uzavřených smluv s ČS odkoupilo město vlastní dluhopisy v nominální hodnotě 700 000 000 
Kč, proto bylo auditorem doporučeno zařadit do rozpočtu nákup vlastních dluhopisů – výdej peněz 
(pol. 8122) a vystavení směnky – příjem peněz (pol. 8127). Přestože tato směnka i směnky další mají 
krátkodobý charakter, s ohledem na Smlouvu o směnečném programu, která v podstatě předpokládá 
překlápění směnek do roku 2025, se jedná o závazek dlouhodobý a doporučuje je účtovat na dlouho-
dobé směnky k úhradě. To také znamená, že další překlápění směnek se již v dalších letech nebude 
promítat do rozpočtu ani do účetnictví.  

 

 

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 9B) na rok 2014 

Příloha č. 1 - příjmy  

Příloha č. 2 - výdaje (G1_garant primátor) 

Příloha č. 3 - výdaje (G2_garant tajemník) 

Příloha č. 4 - výdaje (G3_garant náměstek pro ekonomiku) 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_garant náměstek pro územní plánování) 

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

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

Příloha č. 8 – financování 
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Seznam zkratek – legenda k tabulkám: 

Označení sloupců navazuje na zkratky, které se používají v účetním systému GINIS, zápisy úprav 
vychází ze zápisů účetní a rozpočtové věty a slouží jako podklad pro ruční úpravy rozpočtových zápi-
sů v ekonomickém systému modulu ROZ (pořizovač rozpočtových zápisů). Rozpočet se zpracovává 
v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou          č. 
323/20002 Sb. o rozpočtové skladbě a po schválení v zastupitelstvu města provedeme rozpis rozpočtu 
podle členění podrobné rozpočtové skladby dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 

 

SÚ – syntetický účet (účet účtového rozvrhu – podrobnější členění stanovené účetní jednotkou), 

 

ODPA – paragraf (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového), 

 

POL – rozpočtová položka (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového), 

 

ÚZ – účelový znak (označení poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům pro sledování a 
využití jejich účelovosti), 

 

ORJ – číselník v účetním systému, který označuje externí organizace, obchodní společnosti 
s majetkovým podílem města a naše příspěvkové organizace zřízené městem, 

 

ORG – číselník v účetním systému, označení akcí města bez sledování etap projektů, označení akcí 
města se sledováním dílčích etap projektů a peněžních fondů města, 

 

ORJ2 – číselník v účetním systému, organizační členění ve skladbě garant – odbor – oddělení, 

 

SR – stávající rozpočet, po posledních rozpočtových úpravách a přesunech. 

 


























