
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2015  

 

Zpracoval:   

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: ve 4. mimořádně RM dne 22. 6. 2015                                               
předloženo do 12. RM dne 16. 6. 2015  - staženo                                             
ve finančním výboru dne 17. 6. 2015 - předběžně 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

rozpočtové opatření č. 3C)  statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh 
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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 v souladu s přijatým usnesením. 

                                                                                                                      Termín: neprodleně 
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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 

Celkové příjmy města se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 27 233 590 Kč. Jedná se 
zejména o daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 5,8mil. Kč, poplatek za užívání veřej-
ného prostranství ve výši 1,5mil. Kč, snížení hospodářské činnosti o 1,5mil. Kč, podle smlouvy 
navýšený příspěvek od KÚLK na provozní ztrátu meziměstské dopravy o 5,2mil. Kč a nově za-
řazený příspěvek na provozní ztrátu – drážní dopravu (tramvajovou) a několik dalších drob-
ných příjmů. Celkové výdaje se navyšují o částku 29 714 792 Kč. Na straně výdajů se jedná o 
nové výdaje 5,8 mil. Kč na nezbytné opravy základních škol,  1,5 mil Kč na peněžitý dar na pod-
poru pořádání Farmářských trhů pořádaných v Liberci, snížení příspěvku do Kulturního fondu 
o 90tis. Kč (a zapojení do rozpočtu města) a narovnání smlouvy společnosti SAL ve výši 1,5mil. 
Kč. Na tyto výdaje jsou použity úspory z jednotlivých odborů. Posiluje se rezerva odboru eko-
nomiky ve výši 8,5mil. Kč. Došlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 
2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na sociálně – právní ochranu dětí ve výši 12,6mil. Kč a část 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti už byla zařazena 
v rozpočtu roku 2015. V oblasti financování je upraveno čerpání revolvingového úvěru na před-
financování projektů IPRM Rochlice (4 projekty) a zařazeno nové čerpání revolvingového úvěru 
na projekt IOP 09 – Otevřené město. Požadavek na financování je v celkové výši 2 481 202 Kč.  

 

Příjmy města se navyšují o částku 27 233 590 Kč, výdaje se navyšují o částku 29 714 792 Kč, finan-
cování se navyšuje o částku 2 481 202 Kč. Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny v rozpočtu tímto 3C) ná-
vrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném čle-
nění: 

Příjmy   

Odbor ekonomiky 

+ 5 893 430 Kč – upravená daň z příjmu právnických osob za obce po zpracovaném přiznání za rok 
2014,  

+ 1 500 000 Kč – poplatek za užívání veřejného prostranství od společnosti Fórum Liberec, 

-1 500 000 Kč – snížení odvodu z hospodářské činnosti, 
+ 11 270 Kč – úhrada úroků z prodlení od společnosti SAJ za pozdě zaplacenou splátku dle smlouvy o 
půjčce, 
+ 24 502 Kč – příjem z finančního vypořádání minulých let pro Městský obvod Vratislavice. 
 
Oddělení školství: 
- 180 000 Kč – snížení konsolidačních položek u Kulturního fondu. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru:  

+ 19 679 Kč - vratka odvodu z odpisů od Městských lesů Liberec.  

Městská policie:  

+ 21 000 Kč – za posílení hlídky ve Frýdlantu v Čechách, 

+ 429 Kč – vrácený přeplatek za sociální pojištění. 

Oddělení humanitní: 

+ 207 014 Kč – finanční prostředky zaslané ministerstvem pro místní rozvoj na úhradu nákladů po-
hřbů obecně mrtvých. 
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Oddělení přípravy a řízení projektů: 

+ 224 470 Kč – vystavená penalizační faktura. 

Oddělení krizového řízení: 

+ 5 600 Kč – spolupráce s HZS LK při likvidaci olejové skvrny po dopravní nehodě. 

Oddělení personální 

+ 21 196 Kč – splátka půjčky 

Oddělení technické správy 

+ 5 220 000 Kč – navýšení příspěvku KÚLK na provozní ztrátu meziměstské dopravy, 

+ 15 765 000 Kč – nová smlouva o příspěvku KÚLK na provozní ztrátu – drážní meziměstské dopra-
vy. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Výdaje  
 

Odbor ekonomiky: 

+4 000 Kč – nákup materiálu - štítků, 

- 200 000 Kč – přesun z běžných úroků do kapitálových na projekt Dobiášova – Krejčí, 

+ 10 000 Kč – posílení služeb daňového poradce, 

+ 21 175 Kč – úhrada nákladů exekuce  za případy předané soudu k vymáhání v roce 2006, 

+ 5 893 430 Kč - upravená daň z příjmu právnických osob za obce po zpracovaném přiznání za rok 
2014,  

+ 24 502 – převod z finančního vypořádání minulých let pro Městský obvod Vratislavice, 

+ 125 000 Kč – posílení sankcí k zaplacení úroků z prodlení za posečkání daně z příjmu právnických 
osob za obce z minulých let, 

+ 200 000 Kč - přesun z běžných úroků do kapitálových na projekt Dobiášova – Krejčí, 

+ 8 580 994 Kč – posílení rezervy odboru ze mzdových nákladů, došlo Rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce ze státního rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na sociálně – právní ochranu dětí 
ve výši 12,6mil. Kč a část nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v této oblasti 
už byla zařazena v rozpočtu roku 2015.  

Odbor strategického rozvoje a dotací: 
 

- 1 905 005 Kč – úprava v běžných výdajích v rámci odboru, přesun 100 000 Kč na oddělení humanit-
ní na konzultační, poradenské a právní služby, přesun 56 000 Kč na oddělení personální -  ostatní 
osobní výdaje k projektu IOP 22. 

+ 603 945 Kč – úpravy v oblasti dotací – projektů Volnočasové plochy I a IPRM 3 – revitalizace hřišť, 
upřesnění zařazení na akce projektu bez potřeby zapojení financování,  

- 1 614 322 Kč – zapojení rezervy 550 000 Kč do kapitálových výdajů na odboru a 1 064 322 Kč na 
pokrytí výdajů potřebných investic a nezbytných oprav do objektů školských příspěvkových organiza-
cí, 

+ 1 695 060 Kč – kapitálové výdaje rozdělené do připravovaných projektů JSDH Krásná Studánka – 
zbrojnice, PD, IČ, vybrané elektronické služby města a jeho příspěvkových organizací. 
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Odbor majetkové správy:  

+ 5 865 000 Kč – na nové investice a nezbytné opravy školských příspěvkových organizací a DDM 
Větrník, 

+ 1 500 000 Kč – dar podnikatelskému subjektu – Fórum Liberec, 

+ 400 000 Kč – MŠ Sluníčko – ambulance. 

Odbor správy veřejného majetku: 

(jedná se o přesuny běžných a kapitálových výdajů v rámci odboru, úspora 3mil. Kč na opravy ZŠ, 
snížený požadavek na financování v rámci projektů IPRM Rochlice, nové výdaje pokryté příjmy)  

-100 000 Kč – přesun v rámci odboru, 

- 3500 000 Kč – přesun na novou akci v rámci odboru,  

- 2 500 000 Kč – přesun v rámci odboru, 

+ 3 500 000 Kč – zařazení nové akce a vytvoření nové položky odboru,  

- 400 000 Kč – přesun v rámci odboru, 

+ 5 220 000 Kč – navýšený příspěvek z KÚLK na provozní ztrátu meziměstské dopravy, 

+ 15 765 000 Kč – nová smlouva o příspěvku KÚLK na provozní ztrátu – drážní meziměstské dopra-
vy,  

-1 400 000 Kč – zapojení finančních prostředků do položek rozpočtu z rezervy odboru, 

- 8 682 366 Kč – zapojení finančních prostředků do položek rozpočtu z rezervy odboru, 3mil. Kč na 
investice a nezbytné opravy školských příspěvkových organizací a DDM Větrník, 

+ 6 400 000 Kč – nová investiční položka rozpočtu modernizace VO a SSZ, 

-400 000 Kč – přesun z položky vybavení dopravního hřiště, 

+ 400  000 Kč – přesun do položky realizace dopravního hřiště, 

-8 716 844 Kč – úprava projektů IPRM Rochlice – vyřazení Dobiášova, DPS – realizace, zařazení 
projektů Žitná, Dobiášova – Krejčího, Dobiášova – Vratislavická – Krejčího a Pazderkova – Haškova, 
s dopadem do úpravy ve financování a snížení požadavku čerpání revolvingového úvěru, 

+ 90 000 Kč – příspěvek Dopravnímu podniku v souvislosti s konáním skautského setkání Obrok, 
skauti se věnovali dobrovolnické činnosti, pomáhali s úklidem i sociální pomocí v mateřských škol-
kách, Jedličkově ústavu, Zoologické zahradě a dalších organizacích ve městě Liberec a okolí. 

Odbor hlavního architekta: 

-168 0000 Kč – přesun na personální oddělení na ostatní osobní výdaje a pojištění, 

Odbor ekologie a veřejného prostoru:  

- 100 000 Kč – úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu,  

- 500 000 Kč – úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu,  

+ 101 938 Kč – doplnění příspěvku na odpisy Městským lesům. 

 

Odbor cestovního ruchu a sportu: 

+ 4 000 Kč – posílení položky projektů informačního centra. 
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Odbor školství, kultury a sociálních věcí: 

- 90 000 Kč – snížení příspěvku do Kulturního fondu, včetně nezbytných konsolidačních položek, 

- 200 000 Kč – snížení neinvestičního příspěvku na provoz na částečné pokrytí investiční akce MŠ 
Sluníčko – ambulance, 

+ 100 000 Kč – posílení položky konzultační, poradenské a právní služby z odbor u strategického roz-
voje a dotací,  

-45 000 Kč – snížení položek komunitního plánu a přesun na oddělení personální na ostatní osobní 
výdaje,  

+ 207 014 Kč – posílení položky obecní mrtví zaslané ministerstvem pro místní rozvoj, 

+ 50 000 Kč – posílení příspěvku na Bohemia Jazz Fest ze sníženého příspěvku Kulturnímu fondu, 

+ 40 000 Kč – posílení příspěvku na  Spacium  ze sníženého příspěvku Kulturnímu fondu. 

Kancelář tajemníka: 

- 10 710 000 Kč – na posílení rezervy odboru ekonomiky ze mzdových nákladů, došlo Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na sociálně – 
právní ochranu dětí ve výši 12,6mil. Kč a část nákladů souvisejících se zabezpečením činností vyko-
návaných v této oblasti už byla zařazena v rozpočtu roku 2015 a část je použita na pokrytí nových 
výdajů,  

+ 240 196 Kč – přesun z odborů na ostatní osobní výdaje, 

+ 5 600 Kč – posílení položky z nových příjmů, 

-400 000 Kč – úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu. 

 

Odbor životního prostředí 

- 15 000 Kč - úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu . 

 

Odbor dopravy: 

+ 150 000 Kč – posílení položky znaleckých posudků na rozbory krve u řidičů podezřelých z řízení 
pod vlivem návykové látky. 
 
 
Odbor informatiky a řízení procesů: 

-50 000 Kč - úspora na pokrytí výdajů v rozpočtu,  

+ 14 873 046 Kč – předfinancování projektu IOP09 „ Otevřené město Liberec“ s dopadem na požada-
vek ve financování a čerpání revolvingového úvěru. 

 

Městská policie: 

-550 000 Kč - úspora na investice a nezbytné opravy školských příspěvkových organizací a DDM 
Větrník. 

+ 21 000 Kč – zařazení z příjmů za posílení hlídky ve Frýdlantě, 

Ostatní položky jsou přesuny z rezervy a to 150 880 Kč na veřejně prospěšné práce a 120 000 Kč na 
dopravní hřiště. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------
Hospodářská činnost města (výnosy, náklady) 
 

Úpravou vedlejší hospodářské činnosti města jsou narovnány vztahy mezi náklady a výnosy. Do změ-
ny rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131- odvod (zisk) z hospodářské činnosti se 
tato úprava promítne snížením této položky v příjmech.  

Odbor cestovního ruchu: 

+ 1 500 000 Kč – zvýšení nákladů na pronájem Tipsport Arény od SAL 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Financování 
 
+ 2 481 202 Kč - financování je upraveno o změnu v požadavku předfinancování projektů IPRM 
Rochlice,  Žitná, IPRM Rochlice, Dobiášova, DPS + Haškova, IPRM Rochlice, Žitná, Vratislavická, 
IOP09 „Otevřené město“  a nového čerpání revolvingového úvěru v Komerční bance.  

 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 




















