STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020
Bod pořadu jednání: 11
Návrh rozpočtového opatření č. 11C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města
Stručný obsah: Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření týkajícího se
dodatečné překlasifikace rozpočtových položek vůči příspěvkové organizaci TSML.

MML, Odbor ekonomiky
Zpracoval:

Výkrutová Karolína, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

Schválil:

Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno:

ve 24. RM dne 1.12.2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11C) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 11C) 2020 - závazné ukazatele",
ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2020 v souladu s přijatým
usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 14.12.2020
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Důvodová zpráva:
Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření týkajícího se dodatečné překlasifikace
rozpočtových položek vůči příspěvkové organizaci TSML.
V Dodatku č. 2 Smlouvy o převodu činností je zůstatek bankovních účtů začleněn do Přílohy č. 3 jako
pohledávka za bankovním ústavem. Tím se účty stávají od 1.7.2020 majetkem TSML p.o.. Zároveň se
zánikem TSML a.s. a převodem jmění na společníka SML k 30.6.2020 právně zanikly i pohledávky
TSML a.s. vůči SML. (Obě skutečnosti byly OE konzultovány s právním odborem i s auditorem.)
V období 7-9/2020 byly na účet TSML p.o. městem zaslány finanční prostředky, a to jako výdaje na
opravy a výdaje za služby ve výši původní pohledávky TSML a.s. za SML (rozpočtově se jedná o
částku 34 023 884 Kč). Tyto platby však na základě výše zmíněného dodatku nelze považovat za
úhradu výdajů na opravy nebo služby.
Z důvodu zániku vzájemných pohledávek a závazků při převodu jmění TSML a.s. na jediného
společníka SML se tedy v souladu s doporučením auditora přesunuje tímto rozpočtovým opatřením
úhrada výdajů za opravy a služby provedené TSML a.s. do 30.6.2020 z rozpočtové položky 5169 a
5171 na rozpočtovou položku 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO – provoz. Jedná se o
dodatečnou překlasifikaci rozpočtového výdaje.
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. 11C) změny
rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města v níže uvedeném členění.

VÝDAJE - ORGANIZACE
ORJ

Název ORJ

Druh výdaje
Běžné

Změna
34 023 884
34 023 884
-33 544 833
-33 544 833

11 TSML p. o.
Běžné
21 TSML a. s.

Tímto rozpočtovým opatřením došlo pouze ke změně závazných ukazatelů týkajících se výdajů do
organizací města. Ostatní závazné ukazatele zůstaly nedotčeny.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 11C) 2020 - závazné ukazatele
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Návrh RO č. 11C) 2020 - Organizace
ORJ

Název ORJ

479 051 Kč
Druh výdaje
Běžné

11 TSML p. o.
Běžné
21 TSML a. s.

Změna
34 023 884
34 023 884
-33 544 833
-33 544 833

Tímto rozpočtovým opatřením došlo pouze ke změně závazných ukazatelů týkajících se výdajů do organizací města. Ostatní závazné ukazatele zůstaly nedotčeny.

