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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 

 
 

  

Odbor ekonomiky předkládá v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů návrh aktualizace rozpočtového výhledu statutárního města Liberec 
na roky 2015 – 2019.  

 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné 
základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, 
o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Měl by umožnit zdoko-
nalené řízení finanční a ekonomické politiky města v dlouhodobém horizontu. 

 

Předkládaný materiál vychází ze zpracovaného základního výhledu firmou  AQE advisors,  

a. s. , která provedla analýzu minulého období hospodaření z účetních dat za předchozí roky a 
z analýzy rozpočtu roku 2014. Na základě tohoto hodnocení byly definovány časové řady, 
které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek. Příjmy a výdaje rozpočto-
vého výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného 
vývoje ekonomiky. V  příjmech se počítá se stagnací neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 
v rámci souhrnného vztahu a jejím pomalým růstem v dalších letech v důsledku úsporných 
opatření vlády, příjmy ze sdílených daní meziročně rostou. Ve výhledu je plánováno snížení 
běžných výdajů města v řadě rozpočtových položek. Investiční akce byly zahrnuty do sesta-
veného rozpočtového výhledu a investiční aktivita bude odvislá od potřeb města a výsledku 
hospodaření v jednotlivých letech výhledu. Na tyto akce může město využívat prostředků 
z přebytku běžného rozpočtu k částečnému financování investičních výdajů. K dalším mož-
nostem zvýšení investičních aktivit města patří hledání úspor na straně běžných výdajů města,  
získání dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, 
fondů Evropské unie či jiných institucí a nebo využití sdružených prostředků ve spolupráci 
s obcemi, sponzory či podnikatelskými subjekty. Jako optimální se jeví kombinace těchto 
možností s tím, že nejvyšší prioritu mají úspory na straně běžných výdajů města. 

 

Prostředky na tvorbu umořovacího fondu na splátku komunálního dluhopisu jsou zahrnuty do 
financování.  Rozpočtové výhledy statutárního města Liberec na roky 2015 – 2019 jsou před-
kládány vyrovnané. 

 
 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 

 
     

 
























































