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 Oddělení rozpočtu a financování 
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Důvodová zpráva k Informaci pro jednání zastupitelstva města dne 18. 
12. 2014 

 

 

Dle směrnice zastupitelstva č. 1ZM o rozpočtových pravidlech pro statutární město Liberec předkládá 
odbor ekonomiky informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 7A) – DOTACE statutárního 
města Liberec na rok 2014. Podle článku 6 a odstavce 4 delegovalo zastupitelstvo města na radu města 
provádění rozpočtových opatření, které se vztahují k dotacím a nebo  příspěvkům došlých z krajského 
úřadu, ze státního rozpočtu, z národních fondů nebo Evropské unie, u kterých je předem stanoven účel 
použití. Souhrn takto provedených změn, resp. rozpočtových opatření musí být předáván na řádném 
jednání jako Informace zastupitelstvu města. 

Rozpočtové opatření obsahuje samostatné zařazení dotací do příjmů i do výdajů na jednotlivá oddělení 
a odbory. V příjmech jsou zařazeny dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu ústřední úrovně, 
z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje (pol. 4116, 4119, 4122, 4123) a přijaté pojistné náhrady 
(pol. 2322). Do výdajů jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu ústřední úrovně, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje a do rozpočtů jednotlivých 
odborů byly doplněny pojistné události. Do financování jsou zařazeny splátky revolvingového a 
kontokorentního úvěru Equa bank z došlých investičních a neinvestičních dotací od Regionální rady 
regionu soudržnosti. 

 

Pokud vám bude něco nejasného případně potřebujete více informací, obraťte se na oddělení rozpočtu 
a financování, ing. Jana Karbanová, tel. 485 243 231, email - karbanova.jana@magistrat.liberec.cz.  

Do budoucna připravujeme přehlednější způsob předkládání těchto informací. 

 

 

 

 

 

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 7A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

 

 

Příloha č. 1 - příjmy  

Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města) 

Příloha č. 3 - výdaje (garant pro školství, kulturu a sociální oblast) 

Příloha č. 4 - financování 

 

 
 

 












