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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 

Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují 

o 8 511 486 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu, především pro základní školy na 

projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurence- schopnost v celkové výši 

5 719 125 Kč a neinvestiční přijaté transfery od kraje, především pro Centrum zdravotní a 

sociální péče na podporu financování sociálních služeb ve výši 1 348 800 Kč a pro Dětské 

centrum Sluníčko na státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 

463 600 Kč. Dle rozpočtových pravidel MML (směrnice ZM č. 01) jsou tyto přijaté dotace 

předkládány zastupitelstvu města jako Informace. 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor 

ekonomiky podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 5 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 

2015 v následujícím podrobném členění: 

 

Příjmy 

Oddělení rozpočtu a financování: 

+ 145 352 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Husova na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 823 659 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Husova na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 77 612 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Soudu na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 439 799 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Soudu na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 121 170 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Školy na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 686 627 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U Školy na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 148 419 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Al. výšina na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 841 038 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Al. výšina na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 37 792 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ ul. 5. května na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 214 151 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ ul. 5. května na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 41 926 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Na Výběžku na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 237 577 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Na Výběžku na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 147 404 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Lesní na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 835 290 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Lesní na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 



+ 138 197 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Barvířská na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 783 112 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Barvířská na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 150 000  Kč - dotace MK pro Naivní divadlo – kulturní aktivity, prezentace divadla  

+ 2 122 Kč – dotace MŠMT pro ZŠ Barvířskou – podpora projektu zahraniční stáže pro pedagogy 

+ 118 776 Kč – grant z KÚ na grantový projekt Rozvoj využití interaktivní techniky na základních 

školách města Liberec (národní podíl) 

+ 673 063 Kč - grant z KÚ na grantový projekt Rozvoj využití interaktivní techniky na základních 

školách města Liberec (evropský podíl) 

+ 1 348 800 Kč – neinvestiční účelová dotace z KÚ pro Centrum zdravotní a sociální péče na podporu 

financování sociálních služeb 

+ 463 600 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko – státní příspěvek pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 

+ 36 000 Kč – dotace KÚ na realizaci projektu 200 let na světě, 200 let ve vesmíru pro ZŠ Křižanská 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Výdaje 
 

Oddělení rozpočtu a financování 

 

+ 791 839  Kč – navýšení rezervy o předfinancování projektu z KÚ na grantový projekt Rozvoj 

využití interaktivní techniky na základních školách města Liberec (národní a evropský podíl) 

 

Příspěvkové organizace města - podrobněji 

 

ZŠ Husova 

+ 145 352 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 823 659 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ U Soudu 

+ 77 612 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 439 799 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ U Školy 

+ 121 170 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 686 627 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Al. výšina 

+ 148 419 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 841 038 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

 

 



ZŠ ul. 5. května 
+ 37 792 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 214 151 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

 

ZŠ Na Výběžku 

+ 41 926 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 237 577 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Lesní 

+ 147 404 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 835 290 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Barvířská 

+ 138 197 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 783 112 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 2 122 - dotace MŠMT– podpora projektu zahraniční stáže pro pedagogy 

 

ZŠ Křižanská 

+ 36 000 Kč – neinvestiční dotace z KÚ na realizaci projektu 200 let na světě, 200 let ve vesmíru  

 

Dětské centrum Sluníčko 

+ 463 600 Kč - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

Centrum zdravotní a sociální péče 

+ 1 348 800 Kč - neinvestiční účelová dotace z KÚ na podporu financování sociálních služeb 

 

Naivní divadlo 

+ 150 000 Kč - dotace z MK na kulturní aktivity, prezentaci divadla 

 
 

 

 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním 

v radě města. 
 






