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.
11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020
Bod pořadu jednání: 17
Návrh rozpočtové opatření č. 11D) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva
města
Stručný obsah: Změny rozpočtu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.

MML, Odbor kancelář architektury města
Zpracoval:

Koňasová Zuzana, Ing. arch. - pracovník odboru kancelář architektury města

Schválil:

Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing. - vedoucí odboru kancelář architektury města

Projednáno:

24. RM, 1. 12. 2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11D) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci
zastupitelstva města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 11D) 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: 15.12.2020
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Důvodová zpráva:
Přesun 300 000 Kč v rámci spolupráce mezi odbory do fondu odboru ŽP Rezerva pro Fond pro opravy a
veřejné zeleně a prostranství na:
a) nákup mobiliáře pro projekt Malé zásahy – úprava prostranství před Kulturním domem
b) realizace výsadby stromu (platan) na Soukenné náměstí, kde KAM připravil demolici kebab stánku a
revitalizaci místa

Přílohy:
Příloha č.1_11D)2020 závazné ukazatele
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Návrh RO č. 11D) 2020 - Výdaje

0 Kč

A) ODBORY MAGISTRÁTU
Název odboru

-300 000
Druh výdaje
Kapitálové

Kancelář architektury města

Změna
-300 000
-300 000

B) FOND ROZVOJE
Fond

Název fondu

Druh výdaje
Běžné
16 Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

300 000
Změna
300 000
300 000

