
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11.  zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 a návrh 
plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012 

 

 

Zpracoval:       

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování 

telefon: 48 524 3231 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner,vedoucí odboru ekonomiky      

Projednáno: v 9. mimořádné radě města dne  22. 11. 2011                                                  
ve finančním výboru dne 23. 11. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
 
rozpočet Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2012 
a plán hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2012 
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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 

 
  

 Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů 
hospodářské činnosti  za město na rok 2012. Sestaven byl v několika etapách podle podkladů 
jednotlivých odborů a následnými úpravami v součinnosti s jednotlivými garanty.  

Rozpočet na rok 2012 je sestaven dle organizační struktury, která byla schválena dne 
30.8.2011.  

Předpokládané příjmy příštího roku činí celkem 1 505 544 121,- Kč . 

V původním návrhu příjmové části rozpočtu na rok 2012, bylo počítáno s příjmy ve výši 
1 526 877 146,- Kč.  

 

Daňové příjmy (t řída 1) představují částku 1 183 736 000,- Kč a odpovídají stávajícímu 
platnému rozpočtovému určení daní.  Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, 
tedy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a DPH.  

V původním návrhu příjmové části rozpočtu na rok 2012, bylo počítáno s daňovými příjmy ve 
výši 1 122 736 000,- Kč a v rozpočtu na rok 2011 (po 4. rozpočtovém opatření) je počítáno 
s celkovými daňovými příjmy ve výši 1 141 474 668,-  Kč. Rozdíl ve prospěch nyní předklá-
daného návrhu na rok 2012 je dán pouze změnou v položce daně z nemovitosti, která je po 
schválení vyhlášek o koeficientech nyní zvýšena o 61 mil. Kč na celkovou hodnotu 115 mil. 
Kč. V porovnání s rokem 2011 tak nadále platí, že po očištění od vlivu zvýšeného příjmu daní 
z nemovitostí v roce 2012 je očekáván mírný pokles ostatních daňových příjmů o cca 19 mil. 
Kč. 

Tento návrh podporuje faktický vývoj v roce 2011, kdy dochází zejména k výraznému nena-
plňování  příjmů z titulu daní z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, při-
čemž je velmi pravděpodobné, že tento trend bude platit i pro příští rok.  

I u ostatních položek sdílených daní bude velmi záležet na celkové hospodářské situaci neje-
nom v ČR, co se týká spotřebitelské poptávky, zaměstnanosti apod.  

Obecně lze konstatovat, že uváděný návrh příjmů nepočítá s pozitivním vývojem makroeko-
nomických ukazatelů, nicméně stejně tak nepočítá s jakýmkoli výrazným negativním vývojem 
ekonomiky státu. 

Nedaňové příjmy (t řída 2) dosáhly částky 126 425 810,- Kč.  

Z hlediska nedaňových příjmů tvoří nejvýznamnější položku (RP 2412) splátky půjčených 
prostředků od městem vlastněných společností a to v celkové hodnotě 50,837 mil. Kč. 
V těchto příjmech je zahrnut i smluvní závazek společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. ve výši 
15,237 mil. Kč. Další významnou položku tvoří odvody příspěvkových organizací a to celkem 
47,693 mil. Kč. Nově zařazenou položkou je příjem z podílu na zisku a dividend ve výši 13 
mil. Kč od společnosti TSML a.s. 
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Přijaté dotace (třída 4) jsou rozpočtovány ve výši 195 382 311,- Kč. 

 

Zde  jsou zahrnuty neinvestiční transfery v rámci souhrnného vztahu, ostatní neinvestiční 
transfery ze státního rozpočtu  a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.   

V této části předpokládáme zachování na konci roku 2010 snížené výše dotace na státní sprá-
vu (RP 4112), která je ve výši 84 mil. Kč.  

V nynějším návrhu rozpočtu nejsou již zahrnuty ostatní  neinvestiční transfery ze státního 
rozpočtu (RP 4116) ve výši 248 mil. Kč, nicméně se jednalo o položky sociálních dávek, kte-
ré by byly ve stejné výši ve výdajích a nejsou tak disponibilním zdrojem pro jiné výdaje.  

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (RP 4131) je tvořen výsledkem z rozdílů výno-
sů a nákladů a ten je v současnosti plánován ve výši +109,2 mil. Kč. Výrazný rozdíl oproti 
prvotnímu návrhu je v tom, že v rámci hospodářské činnosti tvoří jednu z nejdůležitějších 
položek prodej majetku, který je plánován v celkové výši 121,2 mil. Kč. 

 

V rozpočtu už, na rozdíl od minulých let,  nefiguruje samostatně třída 3 – kapitálové příjmy.  

Prodej majetku je ekonomickou činností podléhající dani z přidané hodnoty, proto se předpo-
kládané tržby z  prodeje projeví ve výše uvedené položce 4131 (převody z vlastních fondů 
hospodářské činnosti). Její výsledná hodnota je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem 
nákladů z hospodářské činnosti. V návrhu na rok 2012 tento rozdíl vychází ve výši 109 177 
311,- Kč.  Toto číslo je doloženo plánem výnosů v celkovém objemu 171 583 776,- Kč  a 
plánem nákladů  v částce 62 406 465,- Kč. 

 

Financování je ve výši - 47 448 128,- Kč  

 

Financování je tvořeno vícenásobným čerpáním a splátkami kontokorentního úvěru v ČS 
s úvěrovým rámcem 40 mil. Kč, s tím, že je v roce 2012 počítáno s úhradou načerpaného úvě-
ru ve výši 25,88 mil. Kč. Tato hodnota je v souvislosti s přijatým rozpočtovým opatřením č. 4 
pro rok 2011, kde se naopak předpokládá saldo mezi čerpáním a splacením kontokorentního 
úvěru ve stejné výši. 

Dále zůstatkem finančních prostředků naspořených ve 2. pololetí 2011 na splátku úroku dlu-
hopisu za toto období v lednu 2012, splátkou půjčky SFŽP. Záporná hodnota financování 
znamená, že v roce 2012 bude ve vyšší míře docházet ke splácení a mimo průběžného finan-
cování výdajů, které budou následně v příjmové části splaceny přijatými dotacemi se nepřed-
pokládá čerpání cizích zdrojů, které by měly být zdrojem pro vlastní výdaje.  

Výdaje jsou ve výši 1 458 095 993,- Kč.  

Z výše uvedených hodnot celkových příjmů a financování  vyplývá, že výdajová část rozpoč-
tu je ve výrazně nižším objemu než tomu bylo v roce 2011, kdy tato výsledná hodnota použi-
telná pro plán výdajů byla ve výši 1 553 761 292,- Kč. Rozdíl činí více než 100 mil. Kč 
v neprospěch roku 2012. 

Z těchto celkových výdajů připadá na běžné výdaje částka 1 333 137 393,- Kč a kapitálové 
výdaje jsou ve výši 124 958 600,- Kč.  



 4

 

Podrobné členění včetně rekapitulace ve výdajové oblasti je uvedeno v přílohách a vzhledem 
k rozsáhlosti této části rozpočtu zmíníme pouze zásadní skutečnosti ovlivňující některé výda-
je. 

Kapitálové výdaje jsou z podstatné části tvořeny vlastními zdroji na financování dotačních 
projektů ve výši 90 mil. Kč.  

V návrhu výdajů se předpokládá úprava pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje 
příspěvkových organizací s tím, že bude  převod finančních prostředků ze základního běžného 
účtu města na samostatný účet fondů rozvoje bude ve výši 30 % z částek organizacemi čtvrt-
letně odváděných vybraných účetních odpisů.  

Ostatní Fondy jsou v návrhu rozpočtovány v celkové výši 5,5 mil. Kč, s tím, že tato souhrnná 
hodnota je uvedena v samostatné položce jako rezerva. 

 

 

 

  

PŘÍLOHY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012: 

 

 

Příloha č. 1 Organizační uspořádání  

 

Příloha č. 2 Rekapitulace 

 

Příloha č. 3 Rekapitulace dle rozpočtových položek 

 

Příloha č. 4 Rekapitulace dle garantů 

 

Příloha č. 5 Příjmy 

 

Příloha č. 6 Hospodářská činnost 

 

Příloha č. 7 Financování 

 

Příloha č. 8 Výdaje  
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