Výpis usnesení ze 4./VI mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 12. 2020
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,
IV. s prováděním a schvalováním změn rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím rozpočtových opatření
Radou Libereckého kraje v případech
1)

2)

3)

4)

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
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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

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,
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
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
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z dozorčí rady společnosti ke dni 1. 12. 2020 tyto členy:
1. DANIEL DAVID,
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
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
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat schválený statut a informovat jmenované členy o tomto
usnesení.
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Termín: 15. 01. 2021
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,

b)

2)
3)

Martin Půta,
Ing. Markéta Khauerová,

4)

Ing. Jaroslav Knížek

5)

Ing. Jarmila Valešová

6)

MUDr. Přemysl Sobotka,

do dozorčí rady společnosti ČSAD Liberec, a.s., tyto osoby:
1) Jiří Löffelmann,
2)

Ing. Dan Ramzer,

3)
4)

Ing. Jan Sviták,
Ing. Stanislav Říha,

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět obě společnosti o přijatém usnesení.
Termín: 18. 12. 2020

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 6. 12. 2020
zapsala Jitka Machálková
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