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.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 30.01.2020
Bod pořadu jednání: 24
Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva
města
Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změnám v neinvestičních položkách –
snižují se celkové neinvestiční výdaje o l,000.000,- Kč a převádějí se na novou příspěvkovou
organizaci TSML pro zajištění financování vstupních nákladů příspěvkové organizace.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Zpracoval:

Pourová Jitka - pracovník odboru správy veřejného majetku

Schválil:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno:

na 2. schůzi rady města konané dne 21.1.2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu s přijatým
usnesením
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku
T: 31.01.2020
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Důvodová zpráva:
Navrhovaný výdajový přesun ve finanční výši 1,000.000 Kč je veden v našem rozpočtu v neinvestičních
výdajových položkách
ORJ2 – 000600040003 – ODPA 003745 – POL 5901 – UZ 000000000 – ORJ 0000000001 – ORG
0021814000000 – Rezerva odboru pro zřízení příspěvkové organizace.
Žádáme o přesun této položky ve finanční výši 1,0000.000 Kč na nově vzniklý ORG na našem odboru:
ORJ2 – 000600040003 – ODPA 003745 - POL 5331 - ORJ – 0000000011 – ORG 00200260000 –
Neinvestiční příspěvek zřízeným PO – provoz – 1,000.000 Kč (neinvestiční příspěvek lze použít na
úhradu veškerých provozních nákladů – náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, nákup služeb
apod.)
Přílohy:
Příloha č. 1 - RO 1B) 2020 ROZPIS
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Návrh RO č. 1B) 2020 - Výdaje

PAR

RP

UZ

ORJ

ORG

0 Kč

ORJ2

Název odboru/oddělení

Rozpočet
schválenýupravený

A) Odbory magistrátu
Odbor správy veřejného majetku
PAR
RP
ORJ
ORG
UZ
běžné výdaje
3745 5901
1
0021814000000 000600040003 Oddělení technické správy
3745 5331
11
0020026000000 000600040003 Oddělení technické správy

vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů

rozpočet po
změně

ZMĚNA ROZPOČTU

Název akce

0

0

1 000 000
0

0
-1 000 000
1 000 000

0 Rezerva odboru pro zřízení příspěvkové organizace
1 000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

Příspěvek pro TSML

