STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.06.2019
Bod pořadu jednání: 29
Návrh rozpočtového opatření č. 4D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva
města
Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje sportovní fond celkem o 690 000,- Kč
z toho 190 000 Kč kryto zapojením zůstatku Sportovního fondu minulých let do rozpočtu města a
500 000 Kč kryto rezervou (snížení rezervy odboru ekonomiky).

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Zpracoval:

Kvasnička Jaromír, Ing. - pověřený funkcí vedoucího oddělení cestovního ruchu,
kultury a sportu

Schválil:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno:

v 12. RM dne 18.06.2019

Předkládá:

Pohanka Lukáš - radní, zastupitel
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci
zastupitelstva města dle přílohy
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2019 v souladu s přijatým
usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku
T: 28.06.2019
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Důvodová zpráva:
Tímto rozpočtovým opatřením se zapojuje zůstatek z minulých let 190 000,- Kč na účtu sportovního
fondu do rozpočtu OSCR a převádí 500 000,- Kč z rozpočtové rezervy města Liberec do rozpočtu OSCR,
konkrétně do sportovního fondu.
ZM schválilo usnesením 168/2019 ze dne 30. 5. 2019 přidělení dotací z dílčího fondu Dotačního fondu
SML - Sportovního fondu pro 1. kolo 2019 celkem 11 170 475,- Kč, v rozpočtu OSCR je pro Sportovní
fond alokováno 11 000 000,- Kč, je tedy třeba zapojit zůstatek na účtu sportovního fondu z minulých let,
aby bylo možné uspokojit příjemce dotací ze Sportovního fondu. Dále je žádáno 500 000,- Kč z rezervy
města, které bodou použity pro finanční zajištění 2. kola Sportovního fondu roku 2019.

Příjmy se navyšují o konsolidační položky ve vyši 500 000,- Kč
Výdaje se snižují na odboru ekonomiky o 500 000,- Kč (snížení rezervy)
Výdaje Sportovního fondu se navyšují o 690 000,- Kč
Financování se navyšuje o 190 000 Kč

Přílohy:
návrh RO - příjmy
návrh RO - výdaje
návrh RO - financování
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