STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
7. zasedání zastupitelstva města dne: 07.09.2017
Bod pořadu jednání:
Fond rozvoje - zrušení usnesení číslo 116/2015
Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je návrh na zrušení usnesení č. 116/2015 - Připravit
interní aplikaci pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou aplikaci pro informování
veřejnosti o Fondu rozvoje, které zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 30. 4. 2015. S ohledem
na neaktuálnost tohoto usnesení (bude řešeno v rámci projektu "Zefektivnění strategického plánování
a rozvoj MA 21 statutárního města Liberec“, číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002961) žádá odbor
informatiky a řízení procesů o zrušení tohoto usnesení.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů
Zpracoval:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Schválil:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno:

na jednání RM, dne 18.7.2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
Usnesení zastupitelstva města č. 116/2015 ze dne 30. 4. 2015 - Připravit interní aplikaci pro sdílení
informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou aplikaci pro informování veřejnosti o Fondu
rozvoje.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Dne 30. 4. 2015 zastupitelstvo města na svém jednání schválillo usnesením č. 116/2015 úkol pro vedoucího odboru
informatiky a řízení procesů, připravit interní aplikaci pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou
aplikaci pro informování veřejnosti o Fondu rozvoje.
S ohledem na neaktuálnost tohoto usnesení č. 116/2015, bude řešeno v rámci projektu "Zefektivnění strategického
plánování a rozvoj MA 21 statutárního města Liberec“, číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002961, žádá
odbor informatiky a řízení procesů zastupitelstvo města o zrušení tohoto usnesení.
Jako Příloha č. 1 této důvodové zprávy je přiložen původní materiál, který byl zastupitelstvu města předložen
k projednání dne 30. 4. 2015.

Přílohy:
Priloha_01_ZM_Zrizeni_fondu_rozvoje
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STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

4. zaseddání zastupiitelstva měssta dne: 30. 4. 2015
Bod pořadu jednáání:

Zřízeníí Fondu rozzvoje

Zpracooval:

Ing. Jakubb Macek

odbor, oddělení:

odbor kanccelář primáto
ora, odděleníí sekretariátuu primátora

telefon:

485 243 1 65

Schváliil: vedoucíí oddělení
vedoucíí odboru
Projedn
náno:

v RM dnee 21. 4. 2015

Poznám
mka:
Předkláádá:

p. Tibor B
Batthyány, v.r.
v
primátor statutárníh
ho města Lib
berec
Mgr. Jan Korytář, v.. r. náměsteek primátorra

Návvrh usneesení
dnání
Zastupittelstvo města po projed
schvaluje
a) zzřízení Fondu rozvoje
b) Statut Fonddu rozvoje

zrušuje
Fond pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, Fond pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a Fond pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
schvaluje
převedení zůstatků těchto fondů do Fondu rozvoje
a ukládá
Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
připravit potřebné bankovní účty pro dílčí fondy Fondu rozvoje
T: květen 2015
Ing. Janě Karbanové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování,
připravit potřebná rozpočtová opatření
T: květen 2015
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,
připravit návrh na jmenování správní rady Fondu rozvoje na jednání rady města
T: květen 2015
Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů,
připravit interní aplikaci pro sdílení informací týkajících se Fondu rozvoje a webovou aplikaci
pro informování veřejnosti o Fondu rozvoje.
T: září 2015
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Důvodová zpráva
Smyslem vytvoření Fondu rozvoje je lepší plánování a koordinace investiční činnosti
města a jeho organizací, včetně výběru priorit a propojení s dotačními možnostmi. Jedním ze zamýšlených výsledků je i větší transparentnost a efektivita investiční činnosti.
Dosavadní tři investiční fondy budou zahrnuty pod jeden budoucí Fond rozvoje, navíc
se k nim přidá dalších 9 nových dílčích fondů, viz tabulka níže. Každý dílčí fond bude
mít zvláštní účet. Koordinací činnosti Fondu rozvoje bude pověřen Odbor strategického
rozvoje a dotací. Záměr zřízení Fondu rozvoje projednala Rada města Liberec 17. 2.
2015 a Zastupitelstvo města Liberec 26. 2. 2015. Posléze byla ustavena pracovní skupina
s možností účasti všech zastupitelských klubů, získána stanoviska externích odborníků
a všechny připomínky byly zapracovány. Konečný materiál projednala Rada města Liberec 21. 4. 2015.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29. 1. 2015 schválilo usnesením č. 10/2015 rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015, dokladovou část rozšířenou
o rozpočtovou skladbu a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015 –
závazná část a uložilo Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2015.
Na tomto jednání zastupitelstva přislíbil náměstek Jan Korytář, že v únoru předloží zastupitelstvu řešení problematiky nových fondů. Po schválení „Záměru zřízení Fondu rozvoje statutárního města Liberec“ na únorovém jednání zastupitelstva, po projednání se zástupci jednotlivých zastupitelských klubů, s odborem ekonomiky, s odborem právním a veřejných zakázek
a po zapracování připomínek předkládá náměstek primátora radě města materiál s názvem
„Zřízení Fondu rozvoje“ vč. návrhu Statutu Fondu rozvoje, jehož součástí je také příloha
Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje. Po schválení radou města bude materiál předložen v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona o obcích ke schválení zastupitelstvu města.
Fond rozvoje bude sloužit statutárnímu městu Liberec (dále jen „SML“), vybraným příspěvkovým organizacím zřizovaným SML (dále jen „PO“) a vybraným společnostem
s majetkovým podílem SML (dále jen „MS“). Fond rozvoje bude členěn na další účelové dílčí
fondy (viz příloha 1). Oproti přechozímu materiálu byl dodatečně doplněn nový dílčí fond Fond pro informační technologie.
Základním zdrojem tvorby dílčích fondů budou odpisy nemovitého majetku SML, vč. majetku svěřeného do správy PO a majetku MS. Možným doplňkovým zdrojem tvorby Fondu rozvoje budou příděly z rozpočtu SML, dotace apod. Prostředky Fondu rozvoje budou používány
k financování obnovy a rozvoje majetku SML, PO a MS.
Správní rada Fondu rozvoje bude jmenována radou města, jejím předsedou bude primátor
nebo odpovědný gesční náměstek a bude složená ze zástupců jednotlivých stran zastoupených
v zastupitelstvu města. Čerpání prostředků z dílčích fondů mohou doporučovat výbory Zastupitelstva města Liberec, komise Rady města Liberec a speciálně zřízené orgány nebo přímo
příslušené odbory MML.

Přílohy:
1. Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů
2. Statut Fondu rozvoje vč. jeho přílohy Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje
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Tabulka: Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů
Dílčí fond
Fond pro opravy a vybavení
školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení
kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení
sociálních zařízení
Fond pro opravy a vybavení
sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení
komunikací
Fond pro opravy a vybavení
veřejné zeleně a prostoru
Fond pro výkupy nemovitostí
Fond pro rozvoj sociálního
bydlení
Fond pro opravy a rozvoj
energetických zařízení
Fond pro opravy a vybavení
ostatní
Fond pro kofinancování
evropských projektů
Fond pro informační technologie

Kdo žádá o čerpání
zpravidla školské PO
zpravidla kulturní PO
zpravidla sociální PO
a neziskové organizace
zpravidla společnosti
města pro oblast sportu
TSML, Odbor správy
veřejného majetku
TSML, Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Odbor strategického
rozvoje a dotací, Odbor
majetkové správy
Odbor školství, kultury
a sociálních věcí
Odbor strategického
rozvoje a dotací, Odbor
správy veřejného majetku
Odbor majetkové
správy
Odbor strategického
rozvoje a dotací
Odbor informatiky a
řízení procesů, Liberecká IS

Kdo navrhuje čerpání
Odbor majetkové
správy
Odbor majetkové
správy
Odbor majetkové
správy
Odbor sportu
a cestovního ruchu
Odbor správy
veřejného majetku
Odbor ekologie a
veřejného prostoru
Odbor strategického
rozvoje a dotací, Odbor
majetkové správy
Odbor školství, kultury
a sociálních věcí
Odbor strategického
rozvoje a dotací
Odbor majetkové
správy
Odbor strategického
rozvoje a dotací
Odbor informatiky a
řízení procesů

Kdo doporučuje čerpání
Výbor pro školství,
výchovu a vzdělávání
Komise pro kulturu
a cestovní ruch
Komise zdravotní a sociální
Komise sportovní
Komise dopravní
Komise pro životní
prostředí
Výbor pro rozvoj a územní
plánování, Finanční výbor
Komise humanitní nebo
Komise zdravotní a sociální
Pracovní skupina Energo
Finanční výbor
Finanční výbor
Finanční výbor
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Fond rozvoje

statut
I.

Zřízení Fondu rozvoje

1) Fond rozvoje byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ……… /2015 ze dne
………… jako trvalý účelový fond statutárního města Liberce dle § 84 odst. 2, písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Fond rozvoje se zřizuje za účelem:
 plánování a koordinace investiční činnosti a oprav města a jeho organizací, včetně výběru
priorit a propojení s dotačními možnostmi
 zajištění transparentnosti a efektivity investiční činnosti
 financování přípravy a realizace velkých oprav ve vybraných příspěvkových organizacích
 financování přípravy a realizace investic ve vybraných příspěvkových organizacích
 financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích, na něž byla získána dotace
z fondů Evropské unie, národních fondů, nebo jiných prostředků státního rozpočtu a byly
schváleny Radou města Liberec a Zastupitelstvem města Liberec
 splátky účelových bankovních úvěrů, které byly získány na konkrétní rozvojové akce příspěvkových organizací a které byly schváleny Radou města Liberec a Zastupitelstvem
města Liberec
3) Statutární město Liberec zřizuje samostatné účty dílčích fondů Fondu rozvoje.
4) Zdroje Fondu rozvoje určuje svým usnesením Zastupitelstvo města Liberec.
5) Základním zdrojem tvorby Fondu rozvoje budou účetní odpisy nemovitého majetku, které
budou organizacemi odvedeny do rozpočtu města v termínu stanoveném odborem ekonomiky.
6) Doplňkovými zdroji Fondu rozvoje jsou:
vrácené finanční prostředky Fondu rozvoje, další příděly Fondu rozvoje z rozpočtu města
rozhodnutím ZM, podíl na výnosech z realizovaných investic, dotace, případně další příjmy.
II.

Postup při rozhodování o využití Fondu rozvoje je stanoven v Základních pravidlech pro využití Fondu rozvoje

1) Základní pravidla pro využití fondu rozvoje jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje
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III.

Čerpání z Fondu rozvoje pro financování rozvoje majetku SML, příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města

1) Využití finančních prostředků Fondu rozvoje je účelové, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost.
2) Vnitřní členění prostředků Fondu rozvoje bude uspořádáno tak, aby umožňovalo oddělené
sledování jejich tvorby a využití pro jednotlivé příspěvkové organizace (akce).
IV.

Vyúčtování, závěrečná ustanovení

1) O každé realizované akci budou vedeny veškeré nezbytné doklady (podklady pro výběrové
řízení, smlouva, faktura, doklad o úhradě apod.).
2) Celkový přehled o čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje předloží předseda Správní
rady Fondu rozvoje Radě města Liberec a Zastupitelstvu města Liberec vždy po roční
účetní uzávěrce čerpání Fondu rozvoje. Průběžně budou základní informace uváděny na
webové aplikaci.
3) Zůstatky Fondu rozvoje v průběhu roku mohou být používány pro krytí cash flow SML.

Příloha: Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje
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Příloha

Základní pravidla pro využití Fondu rozvoje
I. Zdroje Fondu rozvoje
1) Fond rozvoje se člení na účelové dílčí fondy, jejichž smyslem je rozvoj majetku statutárního města Liberec (dále jen „SML“), majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných SML (dále jen „PO“) a majetku ve vlastnictví vybraných společností s majetkovou
účastí SML (dále jen „MS“).
2) Základním zdrojem financování jsou účetní odpisy nemovitého majetku. Plnění bude probíhat v souladu s § 31, odst. 2, bod c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, kdy PO budou provádět odvody způsobem stanoveným odborem ekonomiky.
3) Doplňkovými zdroji jsou:
Vrácené finanční prostředky Fondu rozvoje, další příděly Fondu rozvoje z rozpočtu města
rozhodnutím ZM, podíl na výnosech z realizovaných investic, dotace, případně další příjmy.
4) Příjmy Fondu rozvoje pro konkrétní rok budou zahrnuty do rozpočtu SML v souladu
s pravidly platné rozpočtové skladby.
II. Využití finančních prostředků Fondu rozvoje
1) Čerpání Fondu rozvoje:
- financování přípravy a realizace oprav a rozvoje majetku SML, PO a MS
- pořízení investic pro potřeby SML, PO a MS
- financování spoluúčasti na účelových rozvojových akcích, na něž byla získána dotace
z jiných zdrojů (EU, státní rozpočet) a která byla schválena RM a ZM
- splátky účelových bankovních úvěrů schválených RM a ZM, které jsou spojeny
s konkrétní akcí
2) Využití finančních prostředků Fondu rozvoje je účelové, tj. vždy musí být výdaj Fondu
rozvoje spojen s konkrétní akcí, projektem, činností apod.
3) Běžné (neinvestiční) výdaje Fondu rozvoje pro konkrétní rok budou do rozpočtu SML zahrnuty v souladu s pravidly platné rozpočtové skladby, tj. v členění dle odvětví (paragraf) a
druhu (položka), v celkových částkách.
Kapitálové (investiční) výdaje budou navíc zpravidla rozčleněné do jednotlivých investičních akcí (zakázek). Pokud v době sestavování rozpočtu SML nebude ještě rozhodnuto
o realizaci konkrétních investičních akcí, budou rozpočtovány v celkových částkách
v základním členění (paragraf, položka). Následné rozčlenění je v kompetenci Správní rady Fondu rozvoje, na základě postupu uvedeného v bodě III. Správní rada Fondu rozvoje
smí provádět přesuny pouze v rámci jednotlivých dílčích fondů. Změny objemu prostředků
v dílčích fondech jsou plně v kompetenci ZM.
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III. Postup při rozhodování o čerpání prostředků Fondu rozvoje
1) Žádosti o čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje předkládají zpravidla odbory
Magistrátu města Liberec v případě majetku SML, ředitelé příslušných PO v případě majetku svěřeného do správy dané PO a ředitelé MS v případě majetku MS. Žádosti jsou
předkládány v průběhu přípravy rozpočtu SML na další kalendářní rok, a to v termínu stanoveném odborem ekonomiky, nebo pokud je to nutné, také v průběhu kalendářního roku.
2) Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje nad 1 milion Kč, kterou navrhne
vedoucí zodpovědného odboru, předloží gesční náměstek k projednání příslušnému výboru
Zastupitelstva města Liberec, komisi Rady města Liberec či speciálně zřízenému orgánu
(viz Tabulka). V případě potřeby je k projednání žádosti přizván předkladatel.
3) Seznam návrhů a priorit na čerpání Fondu rozvoje připravují příslušné odbory buď samostatně v případě rozvoje majetku SML, nebo ve spolupráci s oprávněnými žadateli (PO,
MS).
4) Konečný návrh čerpání Fondu rozvoje a přehled doplňkových prostředků pro financování
rozvoje majetku PO a MS v příslušném roce předkládá gesční náměstek primátora.
5) Správní radu Fondu rozvoje vč. jejího předsedy jmenuje Rada města Liberec. Předsedou
správní rady je primátor nebo gesčně příslušný náměstek. Správní rada je složená ze zástupců stran zastoupených v Zastupitelstvu města Liberce.
6) Přehled o použití prostředků Fondu rozvoje v příslušném kalendářním roce předkládá
předseda Správní rady Fondu rozvoje Zastupitelstvu města Liberec vždy po roční účetní
uzávěrce čerpání Fondu rozvoje.
Tabulka: Fond rozvoje a rozhodování o čerpání prostředků jeho dílčích fondů
Dílčí fond
Fond pro opravy a vybavení
školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení
kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení
sociálních zařízení
Fond pro opravy a vybavení
sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení
komunikací
Fond pro opravy a vybavení
veřejné zeleně a prostoru
Fond pro výkupy nemovitostí
Fond pro rozvoj sociálního
bydlení
Fond pro opravy a rozvoj
energetických zařízení
Fond pro opravy a vybavení
ostatní
Fond pro kofinancování
evropských projektů
Fond pro informační technologie

Kdo žádá o čerpání

Kdo navrhuje čerpání

zpravidla sociální PO
a neziskové organizace
zpravidla společnosti města pro oblast sportu
TSML, Odbor správy
veřejného majetku
TSML, Odbor ekologie
a veřejného prostoru
Odbor strategického rozvoje a dotací, Odbor majetkové správy

Odbor majetkové
správy
Odbor majetkové
správy
Odbor majetkové
správy
Odbor sportu
a cestovního ruchu
Odbor správy
veřejného majetku
Odbor ekologie a
veřejného prostoru
Odbor strategického
rozvoje a dotací, Odbor
majetkové správy

Odbor školství, kultury a
sociálních věcí

Odbor školství, kultury
a sociálních věcí

zpravidla školské PO
zpravidla kulturní PO

Odbor strategického rozvoje a dotací, Odbor správy veřejného majetku
Odbor majetkové
správy
Odbor strategického rozvoje a dotací
Odbor informatiky a řízení
procesů, Liberecká IS

Odbor strategického
rozvoje a dotací
Odbor majetkové
správy
Odbor strategického
rozvoje a dotací
Odbor informatiky a
řízení procesů

Kdo doporučuje čerpání
Výbor pro školství,
výchovu a vzdělávání
Komise pro kulturu
a cestovní ruch
Komise zdravotní a
sociální
Komise sportovní
Komise dopravní
Komise pro životní
prostředí
Výbor pro rozvoj a
územní plánování, Finanční výbor
Komise humanitní nebo
Komise zdravotní a
sociální
Pracovní skupina Energo
Finanční výbor
Finanční výbor
Finanční výbor
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