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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014 

 

a   u k l á d á 
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Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního měs-
ta Liberec za rok 2014. 

 

                                                                                                           Termín: neprodleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

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 ná-
vrh 1B) rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2014. Cílem  předloženého 
materiálu jsou požadavky úprav z jednotlivých odborů, které vyplynuly v souvislosti s novou 
organizační strukturou, zařazení nových příjmů i pokrytí výdajových požadavků vyplývající 
z běžného provozu města. 

Příloha č. 1 - příjmy  

V příjmech je zařazen nový příjem vyplývající ze smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné 
linkové osobní dopravě mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. Předmětem 
této smlouvy je příspěvek na provozní ztrátu příměstské autobusové dopravy. Zastupitelstvo 
města schválilo navýšení Sportovního fondu, proto jsou doplněny nezbytné účetní konsoli-
dační položky k tomuto peněžnímu fondu města, jedná se o převody z rozpočtových účtů a 
ostatní převody z vlastních fondů (pol. 4134 a pol. 4139). Úpravou hospodářské činnosti měs-
ta byly navýšeny náklady (daň z převodu nemovitostí za prodané nemovitosti v roce 2013, 
přiznání k odvodu daně bude v letošním roce) a navýšeny výnosy (z prodeje služeb - reklamy 
na sloupech veřejného osvětlení); rozdíl výnosů a nákladů hospodářské činnosti je zapojen do 
rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131– odvod (zisk) z hospodářské činnosti. 
Navržené zvýšení 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 vý-
dajů,  jsou pokryty  novými   příjmy (příspěvek na provozní ztrátu příměstské autobusové 
dopravy)  nebo výnosy (z prodeje služeb - reklamy na sloupech veřejného osvětlení). Ostatní 
úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci nové organizační 
struktury. Z oddělení technické správy je přesunuta rezervace odložených finančních pro-
středků z TSML do běžné rezervy města, odložené platby byly uhrazeny na konci loňského 
roku. 

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

Ve  výdajích  jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, ostatní 
úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor. Výraznou položkou je 
předfinancování na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Růžodol 1 (50% ceny vozidla 
pokryje dotace a 50% je vlastní podíl města). Vzhledem k pozdnímu termínu obdržení dotace  
(smlouva ze dne 12. 12. 2013) nebylo technicky možné rozpočtovat vlastní podíl města už při 
přípravě návrhu rozpočtu na rok 2014 a dotace z fondu požární ochrany Libereckého kraje 
bude zapojena do rozpočtu města až po zpracování účetní závěrky a závěrečného účtu města 
za rok 2013. 

Příloha č. 4 - výdaje (G3_ garant náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a syst. integraci) 

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů, ostatní úpravy spočívají 
v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor. Je posílena výdajová položka pojistné ma-
jetku města - na dodatky k pojistným smlouvám, např. povinné ručení, nová auta, pojištění 
lázní. Další položkou je finanční vypořádání dotací z minulých let, které musí být vypořádáno 
podle zákona do 5. 2. resp. 15. 2., tato položka nebyla rozpočtována, bude součástí finančního 
vypořádání v závěrečném účtu města za rok 2013. Běžná rezerva města byla posílena o částku 
z rezervace odložených finančních prostředků z TSML a zároveň je čerpána na nové výdaje 
města (oprava kina Varšava, oprava galerie – nákladů spojených s provozováním bývalé gale-
rie, opravy a udržování objektů ve správě MSSO, navýšení Sportovního fondu, konzultačních, 
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poradenských i právních služeb, prezentace v časopisech a médiích, předfinancování projektu 
OPL ZZ – sociálně právní ochrana dětí na SML). 

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

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů, ostatní úpravy spočívají 
v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci nové organizační struktury. Roz-
sáhlé úpravy spočívají v rozpisu „balíčků IPRM“ na konkrétní akce projektů a rozdělení na 
čerpání vlastních prostředků a čerpání cizích prostředků, tj. předfinancování a požadavků na 
čerpání revolvingu v Equa bance. Zastupitelstvo města schválilo navýšení Sportovního fondu, 
proto jsou doplněny nezbytné účetní konsolidační položky k tomuto peněžnímu fondu města - 
jedná se o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (pol. 5345 a pol. 
5349)  a požadované výdajové položky.  

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

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných a kapitálových výdajů, ostatní 
úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci nové organizační 
struktury. 

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

Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny náklady (daň z převodu nemovitostí za 
prodané nemovitosti v roce 2013, přiznání k odvodu daně bude v letošním roce) a navýšeny 
výnosy (z prodeje služeb - reklamy na sloupech veřejného osvětlení). Ostatní úpravy 
v hospodářské činnosti vyplývají z nové organizační struktury, znamenají dílčí přesuny mezi 
odbory. 

Příloha č. 8 - financování 

Financování je upraveno o zařazení čerpání kontokorentního úvěru v ČS a zároveň splácení 
kontokorentního úvěru v ČS - bez stanovení návrhu (odhadu) v  rozpočtu by nešlo v případě 
skutečného čerpání  účtovat. Čerpání revolvingového úvěru na dílčí projekty IPRM LS, 
IPRM 3, IPRM LS – CAO,  IPRM 3 – ZŠ Sokolovská,  IPRM 3 – revitalizace vícefunkčních 
hřišť, IPRM LS - pavilon leknínů,  IPRM 3 – sportovní centrum i Lesní infocentrum je naroz-
počtováno jako čerpání revolvingového úvěru v Equa bance na položce 8123 a souhlasí s po-
žadovaným návrhem ve výdajích v příloze č. 5. 
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