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D ů v o d o v á   z p r á v a 
 

Zpráva o naplňování rozpočtu informuje o pln ění rozpočtu v průběhu běžného roku. 
Výstup je ve standardním  členění dle druhového hlediska rozpočtové skladby a obsahu-
je tak všechny druhy příjmů a výdajů. Skutečnost sledovaného období je srovnávána 
jednak s celkovým ročním rozpočtem a rovněž se skutečností ve stejném období minulé-
ho roku. Ze stavu k 30. 4. 2015 vyplývá, že i přes zlepšující se trend od března 2015, stále 
trvá zaostávání v oblasti příjmů ze sdílených daní. Tento propad by však dle informací 
z Ministerstva financí měl být srovnán do konce července 2015. Výdajová strana 
v celkové nominální výši je srovnatelná s loňským obdobím a odpovídá tak očekávané-
mu stavu dle poměru pln ění k 30. 4. 2015.  

 

Odbor ekonomiky zpracoval informaci o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statu-
tárního města Liberec za období leden až duben 2015. Rozpočet statutárního města Liberec na 
rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne 29. 1. 2015 (č. usnesení 10/2015). Schvále-
ný rozpočet je v hodnotách před konsolidací, hodnocení plnění rozpočtu je uváděno 
v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o všechny interní přesuny peněžních prostředků 
mezi účty. Počátkem roku 2015 byla v zastupitelstvu města projednána a schválena dvě roz-
počtová opatření v dílčím členění: 

1A) 1B) a 1C) RO 2015 dne  26. 3. 2015 – č. usnesení ZM  59, 60 a 61/2015 

2A) a 2B) RO 2015 dne  30. 4. 2015 – č. usnesení ZM  103/2015 a 104/2015 

Všechna rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru zastupitelstva města. 

 

Z předložených účetních podkladů vyplývá, že v porovnání s předchozím obdobím loňského 
roku se nevybírají rozpočtované daňové příjmy, propad k ultimu měsíce činí cca 30mil. Kč. 
Nižší je výběr daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z příjmu 
právnických osob a příjem daně z přidané hodnoty. Finanční situace se mírně lepší v květnu 
2015 u výběru DPH i daně z příjmu právnických osob. Po zpracovaném přiznání za rok 2014 
bude ještě v plánovaném červnovém rozpočtovém opatření upravena i výše daně z příjmu 
právnických osob za obce, která neovlivňuje příjem rozpočtu, protože se zároveň upravuje o 
stejnou částku ve výdajích v položce platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. V příjmech 
jsou naúčtované neidentifikované příjmy, jedná se o nezaúčtované položky – omyly a největší 
částka tvoří nezaúčtovaný směnečný program, kde je potřeba konzultace a odborná pomoc 
s auditorem.  Ve výdajích na položce 5142 jsou zaúčtované kurzové ztráty, které vznikají při 
vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato po-
ložka není rozpočtována. Na položce 5182 jsou poskytované zálohy vlastní pokladně, jedná se 
o zůstatek hotovosti v pokladně ke konci měsíce, tato položka není rozpočtována. Na položce 
5336 jsou poskytnuté neinvestiční transfery našim příspěvkovým organizacím a v červnovém 
rozpočtovém opatření bude upravena i výše rozpočtu. Jedná se o průtokový transfer. Položka 
5341 není rozpočtována, jedná se o převody vlastním fondům hospodářské činnosti a ve sku-
tečnosti zobrazuje pohyb finančních prostředků mezi hlavní činností a hospodářskou činností 
města. Na položce 5362 jsou zaúčtovány platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, kam patří i 
daň z příjmu právnických osob za obce, která bude součástí úpravy v červnovém rozpočtovém 
opatření a vrácená daň z přidané hodnoty od Finančního úřadu, která bude přeposlána podle 
zaslaných instrukcí na Regionální radu.  
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V oblasti financování se teprve bude upravovat výše rozpočtu, po schváleném závěrečném 
účtu města za rok 2014 na 6. ZM dne 25. 6. se zapojí finanční prostředky ze základních běž-
ných účtů města k 31. 12. 2014, vypořádají se dotační vztahy se státním rozpočtem a musí se 
provést další úpravy dle finančního vypořádání. Další rozpočtové opatření plánujeme na mě-
síc září 2015. 

 

K 31. 5. 2015 má město kontokorentní úvěr u ČS a  Equa bank, revolvingový úvěr u KB. Stav 
čerpání kontokorentních úvěrů u jednotlivých bank: ČS – rámec 40mil.Kč, nečerpán, EQUA 
BANK – rámec 30mil. Kč, čerpáno 29 229 039 Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru u KB – 
rámec 90mil. Kč, čerpáno 30 911 696 Kč na projekty IPRM. 

 

Stav úvěrů a půjček města k 31. 5. 2015 – dlouhodobé úvěry – 30 911 696 Kč – revolving 
v Komerční bance, a. s. – splatnost k 30. 4. 2018, PNFV dlouhodobé – 2 869 655 Kč – půjčka 
SFŽP odpadní teplo stadion – splatnost k 31. 12. 2017, krátkodobé úvěry – 29 229 039 Kč – 
kontokorent v Equa bank, a. s. – splatnost k 16. 6. 2015, dlouhodobé závazky z vydaných 
dluhopisů – 330 000 000 Kč – Komunální dluhopis – splatnost 16. 7. 2025, dlouhodobé 
směnky k úhradě – 1 670 000 000  Kč – Směnečný program ČS – splatnost k 16. 7. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 








