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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 19 538 757 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu, především pro 

základní školy na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurence- 

schopnost (zahraniční jazykové pobyty – učitelé, žáci, učební pomůcky) v celkové výši 

4 777 045 Kč,  investiční přijatý transfer od kraje na Městské lázně ve výši 11 569 297 

Kč, neinvestiční transfer pro Dětské centrum Sluníčko na státní příspěvek pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 399 760 Kč, investiční transfer z MŽP  ve 

výši 955 003 Kč. na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“. 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.  6 – DOTACE statutárního 

města Liberec na rok 2015 v následujícím podrobném členění: 

 

Příjmy 

 

Oddělení rozpočtu a financování: 

+ 148 485 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Dobiášova  na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 841 414 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Dobiášova na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 93 860 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Ještědská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 531 870 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Ještědská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 58 556 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Nám. Míru na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 331 817 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Nám. Míru na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 39 821 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Oblačná na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 225 648 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Oblačná na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 38 806 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Kaplického na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 219 900 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Kaplického na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 145 054 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Křižanská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 821 970 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Křižanská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 122 879 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Sokolovská  na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 696 310 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Sokolovská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 



+ 69 099 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Švermova na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 391 556 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Švermova na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

+ 1 621 000  Kč - dotace MPSV na výkon sociální práce  

+ 399 760 Kč - dotace KÚ pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 

+ 11 569 297 Kč - dotace KÚ , závěrečná část dotace související s realizací projektu 

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

+ 56 176 Kč - dotace SFŽP na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“ 

+ 955 003 Kč - dotace MŽP na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“ 

+ 53 476 Kč -příspěvek od Česko- německého fondu budoucnosti na festival kulturního 

dědictví v partnerských městech Liberec a Žitava 

+ 107 000 Kč -neinvestiční transfer z Jablonce nad Nisou  - na výkon činností souvisejících 

s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 

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

 

 

Výdaje 

 

Oddělení rozpočtu a financování 

+ 12 580 476  Kč – navýšení rezervy o předfinancování projektu z KÚ na  projekt 

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“  a projekt „Systém odděleného sběru 

odpadů“ 

 

Oddělení  cestovního ruchu 

+ 53 476 Kč - příspěvek od Česko- německého fondu budoucnosti na festival kulturního 

dědictví v partnerských městech Liberec a Žitava 

 

Oddělení  rozvojové koncepce 

+ 107 000 Kč - neinvestiční transfer z Jablonce nad Nisou  - na výkon činností souvisejících 

s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou 

 

Oddělení  personální 

+ 1 621 000 Kč - dotace MPSV na výkon sociální práce   

 

Příspěvkové organizace města – podrobněji 

 

ZŠ Dobiášova 

+ 148 485 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 841 414 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Ještědská 

+ 93 860 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 531 870 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 



ZŠ Nám. Míru 

+ 58 556 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 331 817 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Oblačná 

+ 39 821 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 225 648 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Kaplického 

+ 38 806 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 219 900 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Křižanská 

+ 145 054 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 821 970 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Sokolovská 

+ 122 879 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 696 310 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Švermova 

+  69 099 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

+ 391 556 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

Dětské centrum Sluníčko 

+ 399 760 Kč - státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před 

projednáním v radě města. 

 








