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.
9. schůze rady města dne: 21.04.2020
Bod pořadu jednání: 4
Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci
rady města
Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 26 168
142 Kč. Jedná se o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj "Sociální bydlení města
Liberec – bytový dům F" ve výši 15 519 242 Kč, dotaci ze Státního fondu životního prostředí
projekt "Podpora čisté mobility – Liberec pro život" ve výši 648 900 Kč a finanční příspěvek z
rozpočtu Libereckého kraje na akci "Divadlo F. X. Šaldy Liberec – modernizace rozvodů topení a
vzduchotechniky" ve výši 10 000 000 Kč.

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení: změny v rozpočtu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Zpracoval:

Vohradníková Ivana - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s:

Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou
správu

Předkládá:

Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 4 - 30.04.2020 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady
města
ukládá
rozpočtové opatření 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady
města předložit zastupitelstvu města jako informaci

P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 30.04.2020

2/3

Důvodová zpráva
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 26 168 142 Kč. Jedná
se o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj "Sociální bydlení města Liberec - bytový
dům F" ve výši 15 519 242,- Kč, dotaci ze Státního fondu životního prostředí projekt "Podpora
čisté mobility- Liberec pro život" ve výši 648 900Kč a finanční příspěvek z rozpočtu Libereckého
kraje na akci "Divadlo F.X. Šaldy Liberec - modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky" ve
výši 10 000 000 Kč.
Na základě ustanovení §16 zákona č.250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení
dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města v níže uvedném členění
Název

Změna

Přijaté transfery

26 168 142

A) ODBORY MAGISTRÁTU
Název odboru

Druh výdaje
Běžné

Odbor ekonomiky

26 168 142
Změna
26 168 142
26 168 142

Příjmy (Kč)
Odbor ekonomiky
Neinvestiční přijaté transfery
+

648 900

dotace SFŽP projekt" Podpora čisté mobility - Liberec pro život"

Investiční přijaté transfery
+ 862 181
dotace MMR projekt "Sociální bydlení města Liberec - bytový dům F" (podíl SR)
+ 14 657 061
dotace MMR projekt "Sociální bydlení města Liberec - bytový dům F" (podíl EU)
+ 10 000 000
dotace KÚ projekt "Divadlo F.X.Šaldy Liberec - modernizace rozvodů topení a
vzduchotechniky"

Výdaje (Kč)
Odbor ekonomiky
+ 10 648 900
+ 15 519 242

rezerva
rezerva KTK - projekty

Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 4A) - Závazné ukazatele
KOZM 4B)2020
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Návrh RO č. 4A) 2020 - Příjmy

26 168 142 Kč
Změna

Název
Přijaté transfery

26 168 142

Návrh RO č.4A) 2020 - Výdaje
A) ODBORY MAGISTRÁTU
Název odboru
Odbor ekonomiky

26 168 142 Kč
Druh výdaje
Běžné

26 168 142
Změna
26 168 142
26 168 142

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro 4. zasedání zastupitelstva města 30.04.2020

Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci
rady města

Zpracoval:

Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 9.RM dne 21.4. 2020
Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou
správu

Důvodová zpráva
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 26 168 142 Kč. Jedná
se o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj "Sociální bydlení města Liberec - bytový
dům F" ve výši 15 519 242,- Kč, dotaci ze Státního fondu životního prostředí projekt "Podpora
čisté mobility- Liberec pro život" ve výši 648 900Kč a finanční příspěvek z rozpočtu Libereckého
kraje na akci "Divadlo F.X. Šaldy Liberec - modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky" ve
výši 10 000 000 Kč.
Na základě ustanovení §16 zákona č.250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení
dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města v níže uvedném členění
Název

Změna

Přijaté transfery

26 168 142

A) ODBORY MAGISTRÁTU
Název odboru
Odbor ekonomiky

Druh výdaje
Běžné

26 168 142
Změna
26 168 142
26 168 142

Příjmy (Kč)
Odbor ekonomiky
Neinvestiční přijaté transfery
+

648 900

dotace SFŽP projekt" Podpora čisté mobility - Liberec pro život"

Investiční přijaté transfery
+ 862 181
dotace MMR projekt "Sociální bydlení města Liberec - bytový dům F" (podíl SR)
+ 14 657 061
dotace MMR projekt "Sociální bydlení města Liberec - bytový dům F" (podíl EU)
+ 10 000 000
dotace KÚ projekt "Divadlo F.X.Šaldy Liberec - modernizace rozvodů topení a
vzduchotechniky"

Výdaje (Kč)
Odbor ekonomiky
+ 10 648 900
+ 15 519 242

rezerva
rezerva KTK - projekty

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

