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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

rozpočtové opatření č. 6B) 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 6B) návrhem rozpočtového opatření statutárního 

města Liberec na rok 2014. Cílem předloženého materiálu je zařazení nových příjmů i pokrytí výdajo-

vých požadavků vyplývající z běžného provozu města.  

 

Příloha č. 1 - příjmy  

V příjmech jsou zařazeny nové příjmy a nebo navýšeny či sníženy stávající příjmy. Položkově se jed-

ná o prodej zbraní, příspěvek na provozní ztrátu,  spolupodíl na obnovu komunikací, vratky 

z vyúčtování, podíl na zisku a z dividend od firem A. S. A. a Teplárna Liberec, je navýšen poplatek za 

užívání veřejného prostranství, daň z příjmu FO vybíraných srážkou, daň z přidané hodnoty a ostatní 

dílče specifikované příjmy. Úpravou hospodářské činnosti města byly zvýšeny výnosy a zvýšeny ná-

klady, částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) 

z hospodářské činnosti. Navržené zvýšení nových příjmů je použito na pokrytí běžných výdajů, část je 

zařazena do běžné rezervy města.  

 

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

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

ní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. 

Navýšení výdajů na finanční podporu akcí města a na projekt prezentace města. 

 

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

Ve výdajích jsou zařazeny požadavky úprav položek běžných výdajů. Ostatní úpravy spočívají 

v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. Navýšení výdajů na 

rozbory krve při řešení přestupků po požití návykové látky a na správu síťových prvků. 

 

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

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

ní úpravy spočívají v přesunech mezi položkami nebo z/na jiný odbor v rámci organizační struktury. 

Byla posílena běžná rezerva města a navrženo uvolnění rezervy pro odbor majetkové správy. Další 

úpravy jsou v přesunech mezi položkami uvnitř fondu PO – školství a fondu PO – sociálního a zdra-

votního zaměření. Navýšení výdajů na studie k navýšení kapacity u ZŠ, oprava oken u KVK a Svazu 

Němců, oprava střešní krytiny na kostele Ostašov a rozdělení úspor z energií ZŠ a MŠ na dílčí akce – 

rekonstrukce výměníkové stanice, zateplení střechy, na vzduchotechniku, rekonstrukci kotelny a další. 

 

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.  

Navýšení výdaje na výkup pozemků pro komunikace – Babkovi. 

 

Příloha č. 6 - výdaje (G5_náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast) 
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Ve výdajích jsou zařazeny technické požadavky úprav položek běžných výdajů a spočívají 

v přesunech mezi položkami. Rozsáhlé úpravy jsou ve snížení neinvestičního příspěvku zřízeným 

příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ v oblasti energií, úspory jsou částečně přesunuty do běžné rezer-

vy na odboru a na akce na oddělení správy objektů a zařízení a zbytek do ZOO Liberec a ZŠ Nám. 

Míru. Navýšení výdaje na akci Bohemia Jazz Fest. 

 

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) a zvýšeny náklady v jednotlivých polož-

kách. Ostatní úpravy v hospodářské činnosti jsou dílčí přesuny mezi odbory. 

 

Příloha č. 8 - financování 

Financování je upraveno o změnu v čerpání finančních prostředků v Equa bank – přesun 

z plánovaného čerpání revolvingového úvěru na čerpání úvěru kontokorentního. Revolvingový úvěr 

byl uzavřený na úvěrový rámec 150mil. Kč s odkládacími podmínkami pro čerpání úvěru nad 80mil. 

Kč a s podmínkou čerpání do výše 50% přidělených a aktuálně neproplacených dotací v rámci jednot-

livých projektů. O každém opakovaném čerpání úvěru rozhoduje banka a protože v období leden až 

srpen 2014 nebyla městu z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zaslána žádná dotace, 

banka městu nedovolila revolvingový úvěr čerpat. Všechny plánované stavební práce na IPRM musí 

pokračovat, takže k úhradě několika nutných faktur na projekty IPRM LS – CAO,  IPRM 3 – ZŠ So-

kolovská,  IPRM LS - pavilon leknínů a IPRM 3 – sportovní centrum Vrchlického byly použity fi-

nanční prostředky kontokorentního úvěru.  

Tyto prostředky budou, v případě neobdržení dotací do konce roku 2014, finanční zátěží rozpočtu roku 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 6B 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 

 

 

 
























