V Liberci 25. listopadu 2013

Tisková zpráva
Rozklikávací rozpočet SML pro rok 2014
je na webu města
Stejně jako v loňském roce umožňuje i v tom letošním statutární město Liberec svým občanům
nahlédnout do plánu finančního hospodaření města. Prozatím návrh rozpočtu pro rok 2014 si může
kdokoliv stáhnout z internetových stránek města www.liberec.cz a pomocí kancelářského
programu si jej prohlížet.
Občané tak mohou prozkoumat návrh rozpočtu města v podobě, která je uživatelsky přívětivá,
přehledná a dobře se s ní pracuje. Rozpočet je ve formě tabulky Excelu a obsahuje jednoduché filtry,
které umožňují třídit výdaje dle gescí jednotlivých náměstků a primátorky.
Bližší vysvětlení jednotlivých částí rozpočtu města najdete na www.liberec.cz. V rozklikávací tabulce
naleznete záložky Výdaje 2014, Příjmy 2014, Financování 2014, Náklady 2014 a Výnosy 2014.
Možnost seznámit se s rozpočtem města na příští rok bude mít veřejnost na besedě, která se
uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 v přízemí historické
budovy radnice.
Rozpočet města je klíčový dokument, podle kterého funguje město a magistrát města celý rok.
Položky zahrnuté v rozpočtu jsou závazné a nelze tedy čerpat peníze na nic jiného. Z principu věci
dochází během roku ke změnám a ty jsou zahrnovány do ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ. Návrh rozpočtu
se sestavuje složitým procesem, na jehož konci je projednání a schválení na zastupitelstvu města
12. prosince 2013. Podrobný návrh rozpočtu musí být zveřejněn 15 dnů na úřední desce, ale lepší je
použít výše zmíněnou rozklikávací tabulku.
„Rozpočet musí být navržen vždy vyrovnaný a zjednodušeně se dá říci, že za každých okolností musí
výdaje pokrýt příjmy. V roce 2014 bude asi největší pozornost věnována snižování dluhové zátěže
města. Mimořádné příjmy, které by se mohly objevit v průběhu roku z titulu strategické spolupráce
města ve společnosti Technické služby města Liberce, budou celé převedeny do vysoké rezervy výdajů.
To je proto, aby se tyto mimořádné příjmy neutratily v běžných výdajích,“ řekl ekonomický náměstek
primátorky Jiří Šolc.
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