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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 
 

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 

4 418 695 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu  pro základní školy na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurence-schopnost. Projekt je zaměřen na podporu technických 

dovedností a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém, německém a 

francouzském jazyce. Dle rozpočtových pravidel  

 

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

podle § 16 návrh rozpočtového opatření č. 8B) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 

v následujícím podrobném členění: 

Příjmy 
Oddělení rozpočtu a financování: 
+ 55 017 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Aloisina výšina  na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 311 763 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Aloisina výšina na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 103 865 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Husova na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 588 564 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Husova  na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 30 617 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Nám. Míru na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 173 496 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ  Nám. Míru na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl 

) 

+ 31 873 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U školy na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 180 609 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U školy na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 75 491 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ ul. 5. května na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 427 782 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ ul. 5. května na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 31 873 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Broumovská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 180 609 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Broumovská na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 52 353 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Ještědská  na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 296 667 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Ještědská  na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl 



+ 29 916 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Švermova na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 169 524 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Švermova na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 44 874 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Vrchlického na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 254 286 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Vrchlického na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 31 873 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Barvířská na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 180 609 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Barvířská na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 37 395 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Kaplického na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 211 905 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ Kaplického na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 86 897 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U soudu na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 492 412 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ U soudu na projekt podpory zvyšování 

kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

+ 50 764 Kč - účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ , ZUŠ Jabloňová na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 287 661 Kč -  účelová neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ, ZUŠ Jabloňová na projekt podpory 

zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (evropský podíl) 

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

Výdaje 
Příspěvkové organizace města - podrobněji 

 

ZŠ Aloisina výšina 

+ 55 017 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 311 763 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Husova 

+ 103 865 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 588 564 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

 



ZŠ Nám. Míru 

+ 30 617 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 173 496 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ  U školy 

+ 31 873 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 180 609 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

ZŠ ul. 5. května 

+ 75 491 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 427 782 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Broumovská 

+ 31 873 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 180 609 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Ještědská 

+ 52 353 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 296 667 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Švermova 

+  29 916 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 169 524 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ Vrchlického 

+  44 874 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 254 286 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ  Barvířská 

+ 31 873 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 180 609 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 



ZŠ  Kaplického 

+ 37 395 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 211 905 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ  U soudu 

+ 86 897 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 492 412 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 

ZŠ , ZUŠ  Jabloňová 

+ 50 764 Kč – dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (národní podíl) 

 

+ 287 661 - dotace MŠMT na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (evropský podíl) 

 
 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě 

města. 

 

 

 

Příloha č. 1 - příjmy 

            č. 2 - výdaje 
 








