
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

 

L I B E R E C  

I N F O R M A C E  

pro jednání zastupitelstva města dne 3. 9. 2015 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací        
na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2020 

 

 
Předkládá:  Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

  

Zpracoval:  Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky  

 Oddělení rozpočtu a financování 

telefon: 485 243 231 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

D ů v o d o v á   z p r á v a 

 

 

Stručný obsah: Časový plán – termíny jednotlivých kroků v rámci přípravy rozpočtu 

města  na rok 2016. 

 

Zpracování rozpočtu města je složitý proces vyžadující přesně  a podrobně zkoordinovat 

činnost všech odborů, vedení a orgánů města. Proto odbor ekonomiky, který návrh rozpočtu 

připravuje, předkládá tento harmonogram. 

 

 

 

 

 

Příloha: Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2016 a 

rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před 

projednáním v radě. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Příloha  

 

 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2016                        

a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2020 

________________________________________________________________ 

 
 1) Projednání harmonogramu přípravy rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového výhledu  

     na roky 2017 – 2020 na 13. schůzi rady města. 

                                                                                                   Termín:      21. 7. 2015 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

2) Seznámení vedoucích odborů s plánem a způsobem přípravy rozpočtu města na rok 2016. 

 

                                                                                                   Termín:      8/2015 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

3) Zajištění podkladů pro zpracování rozpočtového výhledu SML na roky 2017 – 2020.  

 

                                                                                                   Termín:      do 30. 8. 2015 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

4) Zpracování návrhu rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů hospodářské činnosti 

    na rok 2016 za město. 

    Návrh dalšího postupu pro zpracování rozpočtu výdajů (závazky plynoucí ze smluvních 

    vztahů, výdaje příspěvkových organizací a obchodních společností, kapitálové výdaje,  

    fondy, ostatní běžné výdaje). 

                                                                                                   Termín:      9/2015 

                                                                                                   Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

5) První čtení rozpočtu.  

    Projednání návrhu rozpočtu příjmů, výdajů, financování, výnosů a nákladů hospodářské 

    činnosti za město na rok 2016. 

    Úprava příjmových a výdajových limitů pro zpracování rozpočtu města na rok 2016    

    v souladu s rozpočtovými pravidly na řádné schůzi rady města. 

 

 

                                                                                                  Termín:      9/2015 

                                                                                                  Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

6) Projednání stavu přípravy rozpočtu na rok 2016 ve finančním výboru. 

 

                                                                                                  Termín:      10/2015 

                                                                                                  Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

 



 

 

 7) Zpracování návrhu rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů na rok 2016 dle  

     schválených zásad. 

 

                                                                                                 Termín:      9 - 10/2015 

                                                                                                 Zodpovídá: garanti ( primátor, 

                                                                                                                    náměstci, tajemník ) 

                                                                                                 Zajistí:        vedoucí odborů 

 

 

      8) Zpracování celkového návrhu rozpočtu města doplněného o příjmovou i výdajovou část 

    rozpočtu na rok 2016.                                                                  

                                                                                                Termín:      10/2015  

                                                                 Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

9) Zpracování rozpočtového výhledu města na roky 2017 – 2020. 

 

                                                                                                Termín:      10 – 11/2015 

                                                                                                Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

  10) Další projednávání  a  úpravy návrhu rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového 

      výhledu na roky 2017 – 2020. 

                                                                                               Termín:      10/2015 

                                                                                               Zodpovídá: garanti ( primátor, 

                                                                                                                  náměstci, tajemník ) 

        Zajistí: náměstek pro ekonomiku  

 

11) Zpracování konečného návrhu rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového výhledu 

      na roky 2017 - 2020.                                   

                                                                                              Termín:      11/2015   

                                                                                              Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

12) Druhé čtení rozpočtu.  

      Předložení návrhu rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky  

      2017 – 2020  na  řádné schůzi rady města. 

                                                                                              Termín:      18. 11.  2015 

                                                                                              Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

13) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky  

      2017 – 2020 ve finančním výboru. 

                                                                                              Termín:      18. 11.  2015 

                                                                                              Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 



 

 

14) Vyvěšení radou města schváleného návrhu rozpočtu města na rok 2016 na úřední desku 

       a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. 

 

                                                                                             Termín:      do 23. 11. 2015 

                                                                                             Zodpovídá: Ing. Karban 

 

 

 

15) Třetí čtení rozpočtu. 

       Předložení návrhu rozpočtu města na rok 2016 a rozpočtového  výhledu na roky 

       2017 – 2020  k projednání a schválení do řádného zasedání zastupitelstva města. 

 

                                                                                             Termín:      10. 12.  2015 
                                                                                             Zodpovídá: náměstek pro ekonomiku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


