
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 

 

Stručný obsah: Rozpočtovým opatření se navyšují celkové příjmy o 18 954 820 Kč a 

výdaje o 52 563 828,- Kč. Výdaje ve výši 46 668 299 Kč jsou placené z příjmů a financo-

vání, takže reálné navýšení činí 5 895 529 Kč, kryté z rezervy, která po tomto opatření 

bude činit 13 418 983 Kč.  U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady ve výši         

1 816 572 Kč, zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a 

sociálních zařízení z minulých let  ve výši 10 276 765 Kč a příspěvky jiných firem - spo-

lupodíl na opravu komunikací ve výši  6 311 871 Kč. Výdaje se navyšují o  vratku dota-

ce ROP ve výši 24 066 752 Kč, která je z velké části již pokryta vratkou z FÚ, dále jde o 

navýšení částky do opravy  budov v majetku města,  nákup auta pro Městskou policii  a 

vratku dotace za územní plán.  

 

 

Zpracoval:   

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová 

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: v 16. RM dne  15. 9. 2015                                                                                                              

ve finančním výboru dne 16. 9. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

rozpočtové opatření č. 6A)  statutárního města Liberec na rok 2015 dle příloh 

 

 

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 

Rozpočtovým opatření se navyšují celkové příjmy o 18 954 820 Kč a výdaje o 52 563 

828,- Kč. Výdaje ve výši 46 668 299 Kč jsou placené z příjmů a financování, takže reálné 

navýšení činí 5 895 529 Kč, kryté z rezervy, která po tomto opatření bude činit 13 418 

983 Kč.  U příjmů jde zejména o přijaté pojistné náhrady ve výši 1 816 572 Kč, zapojení 

zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a sociálních zařízení z mi-

nulých let  ve výši 10 276 765 Kč a příspěvky jiných firem - spolupodíl na opravu komu-

nikací ve výši  6 311 871 Kč. Výdaje se navyšují o  vratku dotace ROP ve výši 24 066 752 

Kč, která je z velké části již pokryta vratkou z FÚ, dále jde o navýšení částky do opravy  

budov v majetku města,  nákup auta pro Městskou policii  a vratku dotace za územní 

plán. 

Příjmy města se navyšují o částku 18 954 820 Kč, výdaje se navyšují o částku 52 563 828 Kč, 

financování se navyšuje o částku 33 609 008 Kč. Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor ekonomiky podle § 16 změny 

v rozpočtu tímto 6A) návrhem rozpočtového opatření statutárního města Liberec na rok 2015 

v následujícím podrobném členění: 

Příjmy  

 

Odbor ekonomiky 

+ 1 816 572 Kč - přijaté pojistné náhrady  

+ 300 000 Kč - dotace z Úřadu práce – Veřejně prospěšné práce 

 

Odbor strategického rozvoje a dotací 

+ 1 148 410 Kč - příjem z prodeje vodohospodářského majetku 

Městská policie:  

+ 1 202 Kč - ostatní nedaňové příjmy – škodní událost 

Odbor majetkové správy 

- 900 000 Kč - oprava konsolidačních položek u Fondu pro opravy a vybavení ostatní 

+ 10 276 765 Kč - zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a 

sociálních zařízení z minulých let (konsolidační položky) 

Odbor správy veřejného majetku 

+ 6 311 871 Kč - spolupodíl na obnovu komunikací (firma SVS, SČVK, Progres, RWE 

Gasnet,  GA Energo 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Výdaje  

 

Odbor ekonomiky: 

- 5 776 729 Kč - snížení rezervy (přesun na odbor správy majetku ve výši - 1 550 000 Kč, 

přesun na vratku dotace územní plán ve výši -3 000 000 Kč, přesun z odboru strategického 

rozvoje a dotací ve výši + 118 800 Kč, přesun z odboru hlavního architekta ve výši 

+2 000 000 Kč, přesun na vratku dotace ROP ve výši – 2 795 529 Kč, přesun na Městskou 

policii ve výši -550 000 Kč. 

+  3 000 000 Kč - vratka dotace územní plán (kryto rezervou) 

- 24 066 752 Kč - vratka dotace ROP (kryto rezervou) 

 

Odbor strategického rozvoje a dotací: 

+ 430 000 Kč - navýšení projektu IPRM 3 administrace , zapojeno ve financování 

+ 1 029 610  Kč - nákup majetkových podílů ve společnosti SVS (kryto příjmy) 

 

Městská policie  

+ 1 202 Kč - opravy a udržování (kryto příjmy) 

+ 550 000 Kč -automobil (kryto rezervou) 

+ 300 000 Kč - dotace z Úřadu práce – veřejně prospěšné práce 

 

Odbor správy veřejného majetku: 

(jedná se o zapojení pojistných událostí, přesuny  kapitálových výdajů v rámci odboru, navý-

šení požadavku na financování v rámci projektů IPRM Rochlice, nové výdaje pokryté příjmy)  

+74 352 Kč - pojistní události (poškozené veřejné osvětlení, poškozená svodidla) 

+ 6 311 871 Kč - sdružené opravy – rekonstrukce inženýrských sítí (kryto příjmy) 

+ 3 714 143 Kč - navýšení požadavku čerpání revolvingového úvěru akce IPRM  Rochlice - 

Dobiášova - křižovatka Krejčího 

+ 2 895 877 Kč - navýšení požadavku čerpání revolvingového úvěru akce IPRM  Rochlice - 

Dobiášova - Vratislavická - křižovatka Krejčího 

- 4 979 000 Kč -  snížení požadavku čerpání revolvingového úvěru akce IPRM Rochlice - 

Pazderkova - Haškova 

 

Odbor majetkové správy 

+ 1 657 545 Kč - pojistné události (ZŠ Na Výběžku záplava, ZŠ U soudu odcizené parapety, 

ZŠ Dobiášova poškozené vstupní dveře, ZŠ Nám. Míru odcizená informační deska) 

+ 1 050 000 Kč - navýšení prostředků na akci investice do budov ve správě města (kryto re-

zervou) 

+ 500 000 Kč - investiční akce MŠ Pastelka (kryto rezervou) 
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Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 

+ 2 868 224 Kč - zapojení zůstatku fondu z minulých let (konsolidační položka) 

+ 2 868 224 Kč - rozdělení do jednotlivých položek (kryto financováním) 

 

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 

+ 5 691 722 Kč - zapojení zůstatku fondu z minulých let (konsolidační položka) 

+ 5 691 722 Kč - rozdělení do jednotlivých položek (kryto financováním) 

Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení 

+ 1 716 819 Kč - zapojení zůstatku fondu z minulých let (konsolidační položka) 

+ 1 716 819 Kč - rozdělení do jednotlivých položek (kryto financováním) 

Fond pro opravy a vybavení ostatní 

- 900 000 Kč - snížení (oprava) konsolidačních položek 

 

Odbor hlavního architekta  

- 2 000 000 Kč - snížení jednotlivých kapitálových položek (přesun do rezervy)  

 

Kancelář tajemníka 

+ 84 675 Kč - navýšení položek nákup materiálu, opravy a udržování (kryto pojistným plně-

ním - vloupání do krytu CO Husova ul. 

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

Financování 

 

+ 21 271 223 Kč - nadměrný odpočet DPH z FÚ 

+ 10 276 765 Kč - zapojení zůstatků Fondů pro opravy a vybavení školských, kulturních a 

sociálních zařízení z minulých let  

+ 2  061 020 Kč - úprava čerpání revolvingového úvěru IPRM 3 – administrace, IPRM Roch-

lice,  Žitná, IPRM Rochlice- Dobiášova.-Krejčího, IPRM Rochlice-Dobiášova-Vratislavická, 

IPRM Rochlice-Pazderkova-Haškova   

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projed-

náním v radě města. 

 

 

Přílohy: č. 1  - Příjmy 

             č. 2  - Výdaje 

             č. 3  - Financování 













Pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 do 8. ZM dne 24. 9. 2015

Stručný obsah: Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. října 2015 (usnesení  RM číslo 769/2015 ze dne 15. 9. 2015)

Navrhovaná změna organizačního řádu přesouvá agendu správy veřejné zeleně z odboru správy veřejného majetku na odbor ekologie a veřejného prostoru.

Název akce Název odboru / Název oddělení/ORJ2
rozpočet schválený-

upravený
návrh změny rozpočet po změně

B) Odbory magistrátu 0 Kč
Odbor správy veřejného majetku -12 911 570 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

3745 5169 21 0020121000000 Údržba komunikací včetně příslušenství  a zeleně oddělení technické správy/000600040003 21 866 108 -12 350 527 9 515 581

3745 5171 1 0020079000000 Údržba stavebních prvků veřejné zeleně oddělení technické správy/000600040003 700 000 -561 043 138 957

Odbor ekologie a veřejného prostoru 12 911 570 Kč

PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje

3745 5169 21 0020121000000 Údržba komunikací včetně příslušenství  a zeleně odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 12 350 527 12 350 527

3745 5171 1 0020079000000 Údržba stavebních prvků veřejné zeleně odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000 0 561 043 561 043


