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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 2015 

                                                                                                                      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 1C) návrhem rozpočtového opatření statutárního 
města Liberec na rok 2015. Cílem předloženého materiálu je zařazení nových příjmových i výdajo-
vých položek dle požadavků z jednotlivých oddělení a odborů,  provedení  úprav mezi běžnými a kapi-
tálovými výdaji dle platné rozpočtové skladby nebo narovnání položek na správné rozpočtové polož-
ky. Uvedené rozpočtové opatření si vyžádá zvýšení finanční náročnosti rozpočtu v oblasti financování 
s požadavkem na čerpání revolvingového úvěru v Equa bance ve výši 21 169 285 Kč. 

 

Celkové příjmy města se navyšují o částku 21 836 500 Kč, celkové výdaje se navyšují o částku 
43 005 785 Kč, celkové financování se navyšuje o částku 21 169 285 Kč a běžnou rezervu na odboru 
ekonomiky snižujeme na celkovou částku 9 258 597 Kč. 

 

Příloha č. 1 - příjmy  

(podrobnější rozdělení do příjmových položek je uvedeno v příloze č. 1 a je rozděleno podle jednotli-
vých oddělení nebo odborů) 

 
Městská policie: příjmy se navyšují o celkovou částku 2 331 163 Kč. Uzavřeným dodatkem č. 2 po-
kračuje veřejnoprávní smlouva mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant v Čechách o vý-
konu úkolů při zabezpečování a počítá se s příjmy ve výši  2 202 363 Kč,  plánuje se pokračování 
v dopravní výchově na dětském dopravním hřišti a počítá se s příjmy ve výši 128 800 Kč 
z poskytování služeb za dopravní výchovu. Zároveň se navyšují výdaje Městské policie na posílení 
mzdových prostředků, na nákup materiálu, na školení, na elektrickou energii a na nákup vysílaček. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 2. 

 

Oddělení technické správy: příjmy se navyšují o celkovou částku 18 221 210 Kč.  Jedná se o příjem 
z uzavřené mandátní smlouvy s TSML za provoz placeného stání ve výši 18 000 000 Kč (mezi měs-
tem a TSML je uzavřena mandátní smlouva č. 138/99 a předmětem smlouvy je provozování placeného 
stání – parkovací systém v Liberci, finanční prostředky z parkovacího systému nejsou poukazovány na 
účet města, je řešeno vzájemným zápočtem), příjem z pronájmu automatu na svíčky ve výši 1 210 Kč, 
příjem za služby hřbitovních míst ve výši 200 000 Kč a příjem z pronájmu hřbitovních míst ve výši 
20 000 Kč. Zároveň se navyšují výdaje oddělení technické správy na služby, na provoz placeného 
stání.  Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7. 

 

Odbor životního prostředí: příjem se navyšuje o celkovou částku 20 000 Kč. Jedná se o příjem za 
službu poskytovanou občanům, pokud požadují kopírování podkladů ze spisů. 

 

Oddělení rozpočtu a financování: celkový příjem se snižuje o částku 49 942 Kč. Úpravou vedlejší 
hospodářské činnosti města jsou sníženy náklady a částka ve výši 25 000 Kč je zapojena do rozpočtu 
města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Je upravena výše 
neinvestičního přijatého transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního vztahu, na který 
má obec právní nárok a tento transfer se ve schváleném rozpočtu na rok 2015 stanovil odhadem ve 
výši 65 000 000 Kč. Dne 10. prosince 2014 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen 
zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 (zákon č. 345/2014 Sb.) a přílohou č. 6 tohoto 
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zákona byly stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých 
krajích. Z výše uvedených důvodů je transfer ponížen o 84 025 Kč na celkovou částku pro město Libe-
rec 64 915 975 Kč. Celkový transfer se skládá ze dvou částí a to z příspěvku na výkon státní správy 
v celkové výši 62 868 479 Kč a z dotace na vybraná zdravotnická zařízení, kterým je Dětské centrum 
Sluníčko Liberec, příspěvková organizace. Další úpravou je příjem z finančního vypořádání 
z minulých let ve výši 9 083 Kč a jedná se o vypořádání nespotřebované dotace na volby do zastupi-
telstev obcí za rok 2014 z městského obvodu Vratislavice nad Nisou. 

 

Oddělení přípravy a řízení projektů: příjem se navyšuje o celkovou částku 245 000 Kč. Jedná se o 
příjem na vystavení penalizační faktury za pozdní předání díla v rámci realizace projektu „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť“ ve výši 240 000 Kč a příjem z pronájmu pozemků ve výši 5 000 Kč.  Zároveň se 
navyšují výdaje oddělení přípravy a řízení projektů. Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno 
v příloze č. 4. 
 

Oddělení kurátorské činnosti: příjem se navyšuje o celkovou částku  8 000 Kč. Jedná se o příjem od 
lékařů za prodej receptů s modrým pruhem (návykových látek – opiátů), v rámci přenesené působnosti 
vykonávané obcí. Jedná se o nově doplněný příjem do rozpočtu města, ve výdajích je už tato položka 
zahrnuta ve schváleném rozpočtu. 

 

Oddělení humanitní: příjem se navyšuje o celkovou částku 87 887 Kč.  Jedná se o příjem za vynalo-
žené náklady na sociální pohřby od Ministerstva pro místní rozvoj, kde obec má právo na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého a není-li dědiců, tak vůči státu. 
Zároveň se navyšují výdaje oddělení humanitního na další výdaje sociálních pohřbů (obecní mrtví). 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6. 

 

Odbor ekologie a veřejného prostoru: příjem se navyšuje o celkovou částku  973 182 Kč. Jedná se o 
příjmy z pronájmu pozemků dle smlouvy o nájmu pozemků Gesta (pronájem pozemků skládky 
v Rynolticích). Zároveň se navyšují výdaje odboru ekologie a veřejného prostoru  na nájemné.  Po-
drobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 5. 

 

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

Celkový výdej  za garanta se navyšuje o částku 2 331 163 Kč.  
 
* M ěstská policie: celkový příjem (2 331 163 Kč) je zařazen i do výdajové části rozpočtu na jednotlivé 
položky běžných výdajů i  kapitálové položky - vysílačky (40 000 Kč) Zároveň si Městská policie 
zapojila do položek rozpočtu část rezervy ve výši 287 337 Kč.  
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 2. 

 

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

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 2 714 481 Kč. 
 
*Oddělení personální: zařazuje se převod z oddělení cestovního ruchu a sportu ve výši 50 000 Kč na 
ostatní osobní výdaje. Převážnou část  ve  výši 2 664 481 Kč je převod z oddělení přípravy a řízení 
projektů na osobní výdaje z projektů a financované pouze z oddělení personálního (ostatní osobní 
výdaje, povinné pojištění na sociální zabezpečení, povinné pojistné na zdravotní pojištění a ostatní 
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem).  
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 3. 
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Příloha č. 4 - výdaje (G3_ garant náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 18 703 500 Kč. 

* Oddělení rozpočtu a financování: úpravy se týkají v přesunech mezi položkami běžných výdajů 
v oblasti splátek úroků dluhopisu, samostatně se zařazují -  splátka úroků dluhopisu za 9. úrokový 
výnos dluhopisu ve výši 38 026 680 Kč (k 16. 1. 2015), splátka úroků dluhopisu za 10. úrokový výnos 
dluhopisu ve výši 37 205 560 Kč (k 16. 7. 2015) a úrokový SWAP k 9. úrokovému výnosu dluhopisu 
ve výši 14 172 600 Kč (k 16. 1. 2015), potřebná částka k výše uvedenému rozdělení se odděluje 
z rozpočtované částky 105 000 000 Kč a výše jednotlivých úroků se bude během roku ještě upřesňo-
vat. Další vnitřní úpravou v oddělení je použití běžné rezervy na finanční vypořádání účelových dotací 
za rok 2014 poskytnutých ze státního rozpočtu a prováděného dle vyhlášky Ministerstva financí č. 
52/2008 Sb. Do státního rozpočtu se vracela částka 1 982 350 Kč a jsou v ní obsaženy nevyčerpané 
dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí, na program prevence kriminality, na výkon 
činnosti jednotných kontaktních míst, na povodňové škody na komunikacích, na volby do Evropského 
parlamentu, na volby do zastupitelstev obcí a na vybraná zdravotnická zařízení. K pokrytí výše uvede-
ného výdaje je použita běžná rezerva a snižujeme ji na celkovou částku ve výši 9 258 597 Kč. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4. 

 

* Oddělení přípravy a řízení projektů: příjem se zařazuje na výdajovou položku zaplacené sankce ve 
výši 198 696 Kč a je určena pro zaplacení penalizačních faktur z projektů. Další úpravy spočívají 
v rozdělení sumy v „balíčku“ na konkrétní položky rozpočtu a z toho vyplývá požadavek na předfi-
nancování projektu Volnočasové plochy I. v celkové výši 21 169 285 Kč z revolvingového úvěru 
v Equa bance (tato částka se nám promítne v požadavku na financování).  Převod ve výši 2 664 481 
Kč z položky ostatní osobní výdaje – podíl SML k dotacím je převedena na osobní výdaje z projektů a 
financované z oddělení personálního. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 4. 

 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_ garant náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 973 182 Kč. 

* Odbor ekologie a veřejného prostoru: celkový příjem (973 182 Kč) se zařazuje na rozpočtovou po-
ložku nájemné pozemků dle smlouvy o nájmu pozemků Gesta. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 5. 

 

Příloha č. 6 - výdaje (G5_garant náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku  88 459 Kč. 

* Oddělení cestovního ruchu a sportu: převádí 50 000 Kč z položky cestovního ruchu na ostatní osobní 
výdaje  na  oddělení personální a je určeno pro dohody o provedení práce v oblasti cestovního ruchu. 
Nově je na oddělení zařazena položka ve výši 50 000 Kč – nájemné pozemku Lesy ČR, která se pře-
vádí z oddělení technické správy v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury města. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6. 

 

*Příspěvkové organizace – Botanická zahrada, Zoologická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní diva-
dlo: dílčí úprava neinvestičních příspěvků v oblasti odpisů v celkové výši 572 Kč a  upřesnění podle 
odpisového plánu jednotlivých organizací. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6. 
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*Oddělení humanitní: celkový příjem ve výši 87 887 Kč se zařazuje do výdajů na položku obecních 
mrtvých k pokrytí dalších nákladů na sociální pohřby. Ostatní úprava v oddělení spočívá v přesunu 
částky 5 000 000 Kč z původně navrhovaného peněžního fondu pro financování sociálních služeb  do 
položky rozpočtu Komunitní plán – příspěvky v sociální oblasti, finanční prostředky budou použity 
pro poskytovatele služeb v sociální oblasti v rámci komunitního plánování. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 6. 

 

Příloha č. 7 – výdaje (G6_garant náměstek pro technickou správu majetku města) 

Celkový výdej za garanta se navyšuje o částku 18 195 000 Kč. 

* Oddělení technické správy: položka rozpočtu ve výši 50 000 Kč – nájemné pozemku Lesy ČR, která 
se převádí na oddělení cestovního ruchu a sportu v rámci narovnání činností dle nové organizační 
struktury města. Celkový příjem se zařazuje i do položek výdajů a jedná se o příjem z uzavřené man-
dátní smlouvy s TSML za provoz placeného stání ve výši 18 000 000 Kč, příjem z pronájmu automatu 
na svíčky, příjmy za služby hřbitovních míst a příjmy z pronájmu hřbitovních míst se zařazuje do ná-
kupu ostatních služeb v celkové výši 220 000 Kč. Položka rozpočtu ve výši 500 000 Kč plavecký ba-
zén – příprava na provozování bazénu se převádí na oddělení správy objektů a zařízení v rámci narov-
nání činností dle nové organizační struktury města. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7. 

 

* Oddělení majetkové evidence a dispozic: zařazuje se položka nákup ostatních služeb ve výši 25 000 
Kč a jedná se o přesun z vedlejší hospodářské činnosti města do hlavní činnosti a položka výkupy 
pozemků ve výši 1 000 000 Kč, která se převádí z oddělení správy objektů a zařízení v rámci narovná-
ní činností dle nové organizační struktury města. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7. 

 

* Oddělení správy objektů a zařízení: zařazuje se položka plavecký bazén – příprava na provozování 
bazénu ve výši 500 000 Kč z oddělení technické správy v rámci narovnání činností dle nové organi-
zační struktury města. Převádí se položka výkupy pozemků na oddělení majetkové evidence a dispozic 
v rámci narovnání činností dle nové organizační struktury. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 7. 

 

Příloha č. 8 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady) 

 

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou sníženy náklady a částka ve výši 25 000 Kč je zapo-
jena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti. 
Dílčí úprava ve výnosech: výnosy z prodeje zboží – dřevo ve výši 145 000 Kč byly přesunuty 
z oddělení technické správy na odbor ekologie a veřejného prostoru v rámci narovnání činností dle 
nové organizační struktury. Dílčí úprava v nákladech: znalečné – VHČ ve výši 300 000 Kč byl opra-
ven analytický účet a sníženy náklady o 25 000 Kč a stejná částka byla zařazena do výdajů hlavní 
činnosti oddělení majetkové evidence a dispozic. 
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 8. 

 

Příloha č. 9 - financování 
Financování je upraveno o požadavek předfinancování projektu Volnočasové plochy I. a čerpání re-
volvingového úvěru v Equa bance ve výši 21 169 285 Kč.  
Podrobnější rozdělení do položek je uvedeno v příloze č. 9. 
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Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 1C) na rok 2015 

Příloha č. 1 - příjmy  

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

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

Příloha č. 4 - výdaje (G3_garant náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace) 

Příloha č. 5 - výdaje (G4_garant náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí) 

Příloha č. 6 - výdaje (G5_garant náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch) 

Příloha č. 7 - výdaje (G6_náměstek pro technickou správu majetku města) 

Příloha č. 8 - hospodářská činnost města (výnosy, náklady) 

Příloha č. 9 - financování 

 

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 roz-
počtů. 

 

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 – schválený rozpočet, včetně posledních rozpočtových úprav a přesunech. 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 






















