Z á p i s č. 4
ze 4./VI mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 4. 12. 2020
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Ivana Jarošová,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Jitka Machálková

4./VI mimořádné zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.30 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok Z
2021

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

3.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti Silnice
LK, a. s.

Martin Půta

odb. právní

4.

Jednání rady kraje v působnosti
společníka společnosti Autobusy LK,
s. r. o.

Martin Půta

odb. právní

5.

Zřízení komise Rady Libereckého kraje
pro komunikaci s veřejností, jmenování
jejích členů a odsouhlasení statutu
komise

6.

Návrh zástupců Libereckého kraje
do dozorčích rad společností ČSAD
Liberec, a.s., a Krajská nemocnice
Liberec, a.s.

7.

Různé

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. právní

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat
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2. Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík poděkoval celému ekonomickému odboru a Ing. Klímovi za odvedenou práci
při tvorbě návrhu rozpočtu pro rok 2021. Dále k předloženému materiálu uvedl, že obsahuje
návrh tak, jak se členové rady kraje dohodli a vychází z dohodnutých úspor. Úspora 10 %
vychází ze snížení mzdových nákladů a ze snížení financování provozních nákladů v poměru
75 % ku 25 %, což v důsledku činí snížení o 4 %. Jediná výjimka je u příspěvkových organizací
OŠMTS, kde je navrženo snížení o 6 %, neboť je financováno formou účelových dotací
z MŠMT. Je počítáno s daňovými příjmy ve výši 2 970 mil. Kč. V důsledku změny vstupních
parametrů je předpokládaný propad ve výši 400 mil. Kč, oproti původně očekávanému propadu
ve výši 540 mil. Kč. Dále je počítáno s vyššími daňovými příjmy, než byl předpoklad roku
2020. Co se týče růstu ekonomiky, je počítáno s nárůstem o 3 %. Došlo ke snížení výdajů
krajského úřadu a příspěvkových organizací o 65,8 mil. Kč. Ke snížení výdajů Dotačního fondu
Libereckého kraje o 27,4 mil. Kč, což odpovídá snížení o 25 %. Poměr úspor je 70 % ku 30 %.
M. Půta doplnil, že prozatím DF LK nebude konkrétně rozepsán, neb je nutné vyčkat na vývoj
aktuální situace. V následujících týdnech budou probíhat diskuze ohledně naplnění konkrétních
kapitol. Dále okomentoval situaci ohledně projednávaného „balíčku“ ve sněmovně.
Ing. Vinklátová rovněž poděkovala za odvedenou práci ekonomického odboru. Dotázala se, zda
již není platná informace, že bude odečteno 10 % u příspěvkových organizací, když se odečtou
mzdy. Požádala o vyjasnění.
M. Půta odpověděl, že konečnou dohodou je, že budou odečtena 2 % z mezd a 10 % z provozu.
Ing. Ramzer doplnil, že budou učiněny další kroky, co se týče reorganizace krajského úřadu.
Také se připojil k poděkování ekonomickému odboru.
Mgr. Tulpa konstatoval, že OŠMTS je s tímto návrhem spokojen.
Ing. Miklík doplnil, že byla vyčleněna zvláštní kapitola 915 na významné akce.
Mgr. Ulvr poděkoval Ing. Klímovi a ekonomickému odboru za zpracování návrhu rozpočtu.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 263/VI/20/mRK
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
I. s návrhem rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, kterým se stanoví
a)

celkový objem zdrojů ve výši 3.277.476.990 Kč sestávající z příjmů ve výši
3.187.476.990 Kč a disponibilních zdrojů roku 2020 ve výši 90.000.000 Kč
prostřednictvím třídy 8 – financování,
b)
celkový objem výdajů částkou 3.201.041.990 Kč a kladné saldo ve výši
76.435.000 Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních
komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy
8 – financování,
II. s věcným a finančním obsahem závazných, specifických a dílčích ukazatelů návrhu
rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021,
III. s pravidly, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce
2021 a která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021,
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IV. s prováděním a schvalováním změn rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím rozpočtových
opatření Radou Libereckého kraje v případech
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy
k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku v důsledku
přijetí rozpočtových opatření nebo rozhodnutí správců kapitol státního
rozpočtu, státních fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků
do rozpočtu kraje, u kterých je předem stanoven účel použití nebo příjemce
takových finančních prostředků převáděných do rozpočtu kraje,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti
s přijetím finančních prostředků a jejich odesláním na účty příslušných kapitol
státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu v rámci
finančního vypořádání obcí a kraje za předchozí rozpočtový rok,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v souvislosti
s přijetím finančních prostředků od správců kapitol státního rozpočtu, státních
fondů, příp. dalších poskytovatelů dotací a příspěvků do rozpočtu kraje
na projekty spolufinancované z Evropské unie, u kterých je předem stanoven
účel použití nebo budou použity na krytí smluvního nebo obdobného závazku
určeného na spolufinancování projektů EU nebo které budou zapojeny
do rezerv ekonomického resortu na spolufinancování projektů EU u zpětně
obdržených plateb za již předfinancované projekty z rozpočtu kraje
v předcházejících obdobích,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech, kdy
k jejich změně nebo úpravě dojde na počátku nového rozpočtového roku
zapojením prokazatelně nedočerpané části finančních prostředků
u jmenovitých transferů nebo výdajů kraje, které byly příslušnými orgány
kraje schváleny a mají charakter smluvního nebo obdobného závazku
přecházejícího z předchozího rozpočtového roku 2019 do rozpočtu 2020,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech,
kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu rozpočtového roku
v souvislosti s úpravou nařízených odvodů příspěvkovým organizacím, a dále
v souvislosti se zapojením nařízeného odvodu, nebo v souvislosti
s vypořádáním, resp. vrácením částky nespotřebovaného nařízeného odvodu
od příspěvkové organizace zřízené krajem na financování konkrétní jmenovité
akce po ukončení její realizace,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech,
kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti
s vypořádáním, resp. vrácením zastupitelstvem prominutého odvodu
uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně, příp. prominutého penále
z odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně,
změny závazných a specifických ukazatelů rozpočtu kraje v případech,
kdy k jejich změně nebo úpravě dojde v průběhu roku v souvislosti
s vyhlášeným krizovým stavem (krizovým stavem se rozumí stav nebezpečí,
stav nouze, stav ohrožení státu a válečný stav) a jejichž prostřednictvím je
zajištěno nezbytné financování výdajů na realizaci přijatých krizových
opatření v rámci výdajové kapitoly 931 - Krizový fond kraje,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 917 - Transfery, pokud k nim
dojde v průběhu roku v souvislosti s poskytnutím dotací nebo peněžních darů,
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9)

10)
11)

12)

kdy o poskytnutí takových dotací nebo peněžních darů rozhoduje dle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 920 – Kapitálové výdaje
a kapitoly 923 – Spolufinancování EU pokud k nim dojde v průběhu roku
u jmenovitých projektů, akcí a činností dle aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů v rámci kapitoly 924 – Úvěry pokud k nim
dojde v průběhu roku u jmenovitých akcí a činností dle aktuálních potřeb,
změny specifických ukazatelů, resp. zařazení finanční podpory nových
projektů do rozpočtu kraje ze zastupitelstvem schváleného zásobníku
projektů, tj. příjemcům podle schváleného pořadí, na schválený účel
a do navržené výše dotace,
změny dílčích ukazatelů rozpočtu kraje, pokud v jejich důsledku nedochází
ke změně závazných nebo specifických ukazatelů schváleného resp.
upraveného rozpočtu kraje

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a schválení.
Termín: 22. 12. 2020
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnice LK,
a. s.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál, konstatoval, že tímto je zadán úkol právnímu
odboru, a to ve smyslu úpravy stanov společnosti – odvolání všech 6 členů dozorčí rady.
Požádal Mgr. Ulmanna, aby upravené stanovy, včetně odvolání, předložil jako materiál na
jednání rady kraje dne 15. 12. 2020.
Ing. Ramzer sdělil, že nominace za ODS je chybně uvedena, nemá být pan Vele, ale pan Pavel
Janoušek a tudíž žádá o opravu materiálu po projednání.
Načež proběhla diskuze, o počtu členů dozorčí rady a jejich odbornosti, na jejímž základě
předkladatel M. Půta stáhl tento bod z programu jednání s tím, že bude upravený a doplněný
materiál opětovně předložen k projednání na řádném jednání rady kraje dne 15. 12. 2020.
4. Jednání rady kraje v působnosti společníka společnosti Autobusy LK, s. r. o.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 264/VI/20/mRK
Jednání rady kraje v působnosti společníka společnosti Autobusy LK, s. r. o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu
525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 06897517, po projednání,
odvolává
z dozorčí rady společnosti ke dni 1. 12. 2020 tyto členy:
1. DANIEL DAVID
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2.

MILAN KOUŘIL,

3.

RADOVAN VÍCH,

jmenuje
1. Mgr. Daniel David,
2. Mgr. Michal Švarc,
3. Ing. Michal Kříž
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši 1.000 Kč a pro předsedu
dozorčí rady 1.500 Kč,
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Autobusy LK, s.r.o.,
pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného společníka dne 1. 12. 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení společnost Autobusy LK, s.r.o.
Termín: 18. 12. 2020
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Zřízení komise Rady Libereckého kraje pro komunikaci s veřejností, jmenování jejích
členů a odsouhlasení statutu komise
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 265/VI/20/mRK
Zřízení komise Rady Libereckého kraje pro komunikaci s veřejností, jmenování jejích
členů a odsouhlasení statutu komise
Rada kraje po projednání
zřizuje
v souladu s ust. § 80 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Komisi Rady Libereckého kraje komunikaci s veřejností,
jmenuje
tyto členy Komise Rady Libereckého kraje pro komunikaci s veřejností:
- Bc. Květa Šírová, předsedkyně (za KÚLK),
- Mgr. Ivana Jarošová (za KÚLK),
- Mgr. Andrea Fulková (za KÚLK),
- Ing. Květa Vinklátová (za SLK),
- Mgr. Věnceslava Drábková (za SPD),
- Jana Hajná (za ANO 2011),
- Mgr. Vladimír Kordač (za ODS),
- Mgr. Jan Hruška (za Piráti),
schvaluje
statut Komise Rady Libereckého kraje pro komunikaci s veřejností
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a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat schválený statut a informovat jmenované členy o tomto
usnesení.
Termín: 15. 01. 2021
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Návrh zástupců Libereckého kraje do dozorčích rad společností ČSAD Liberec, a.s.,
a Krajská nemocnice Liberec, a.s.
M. Půta okomentoval obsah předloženého materiálu a požádal o jeho úpravu po projednání,
a to v návrhu obsazení Dozorčí rady ČSAD Liberec, kde bude nahrazen pan Götz
Ing. Svitákem.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 266/VI/20/mRK
Návrh zástupců Libereckého kraje do dozorčích rad společností ČSAD Liberec, a.s.,
a Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
navrhuje
a) do dozorčí rady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., tyto osoby:
1) Bc. Lena Mlejnková,
2) Martin Půta,
3) Ing. Markéta Khauerová,
4) Ing. Jaroslav Knížek,
5) Ing. Jarmila Valešová
6) MUDr. Přemysl Sobotka,
b) do dozorčí rady společnosti ČSAD Liberec, a.s., tyto osoby:
1) Jiří Löffelmann,
2) Ing. Dan Ramzer,
3) Ing. Jan Sviták
4) Ing. Stanislav Říha,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět obě společnosti o přijatém usnesení.
Termín: 18. 12. 2020
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Ing. Ramzer

6

Zápis ze 4./VI mimořádného zasedání RK konaného dne 4. 12. 2020
7. Různé
M. Půta požádal Ing. Ramzera, aby seznámil členy rady kraje s aktuálním stavem
ohledně antigenního testování pedagogických pracovníků.
Ing. Ramzer sdělil, že nelze stihnout otestovat 9000 osob. Zájem je u 3000 lidí, poděkoval
odboru zdravotnictví, odd. krizovému řízení a OŠMTS. Testování bude zahájeno dnes v Liberci
a v Jilemnici. Prostupnost činí cca 1 600 odběrů na stacionárních místech. Od pondělí budou
fungovat všechna 4 odběrová místa, tzn. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Jilemnice,
rovněž budou fungovat dva mobilní odběrové týmy – KNL na Turnovsku, Liberecku
a Frýdlantsku. Mobilní odběrový tým HZS LK, po koordinaci s nemocnicemi, bude postupovat
podle rozpisu, vše má pod kontrolou krajská koordinátorka pro odběrová centra. Rovněž
je vytvořen formulář. Testovací sada je v Liberci, zprávy z České Lípy a z Jablonce prozatím
nejsou. Dnes bude souhrn výsledků předložen na KŠ LK. Další podrobnosti budou předloženy
formou písemné informace.
Mgr. Richter shrnul informace z videokonference týkající se plánovaného plošného testování
antigenními testy od 18. 12. 2020. Problém nastává mezi vánočními svátky, kdy je
předpokládáno, že dojde ke zhoršení situace. Průchodnost bude záležet na kapacitě odběrových
míst. Prozatím nebude zřizováno více týmů. Hasiči a AČR uvažují nad navýšením počtu
stávajících týmů, které budou v akci. Prozatím není dořešen postup osob, které se budou chtít
nechat otestovat v domácím prostředí. Je v jednání zřízení nějakého konkrétního místa. Vše
je prozatím v jednání. Popsal komplikace s testováním a evidencí u specialistů, praktických
lékařů či zubařů.
M. Půta konstatoval, že reprodukční číslo opět začíná pomalu stoupat a blíží se k 1, je reálná
obava, že v lednu situace nebude dobrá.
Dále M. Půta vznesl dotaz směrem k Mgr. Jarošové ohledně testování zaměstnanců úřadu
po novém roce.
Mgr. Jarošová odpověděla, že tato problematika bude řešena v pondělí 7. 12. 2020 na kolegiu
s tím, že o výsledku a konkrétním návrhu budou členové rady kraje neprodleně informováni.
Ing. Vinklátová sdělila, že slavnostní otevření Severočeského muzea v Liberci bude probíhat
virtuálně. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě dohody s KHS LK.
M. Půta navrhl, aby muzeum bylo otevřeno normálně a např. zvolit možnost rezervačního
systému.
Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 4./VI mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2020 v 7.55 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

………………………………….

Ing. Zbyněk Miklík

…………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 6. 12. 2020
zapsala Jitka Machálková
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