Z á p i s č. 1
z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 25. 1. 2021
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle a Bc. Markéta Berková

Omluven

Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa a Václav Židek

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

1. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
v 7.32 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Petr Tulpa a Václav Židek, zapisovatelkou
dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen
7 Mgr. Tulpa.

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozpočtové opatření č. 14/21 – úprava
kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová
dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na financování
soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021

3.

Rozpočtové opatření č. 33/21 – alokace Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2021
do kapitoly 923 02 - spolufinancování
EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

4.

Záměr rozdělení a zapojení vyšších
daňových příjmů Libereckého kraje
dosažených v roce 2020 do rozpočtu
kraje 2021

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

5.

Úprava jednacího řádu pro výbory
zastupitelstva kraje

Martin Půta

odb. právní

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z

Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 25. 1. 2021
6.

Zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na provozní soubor
"Českolipská železnice" linek L2, L4
a pro vložené, posilové a turistické spoje
na tratích č. 080 Mladá Boleslav město
- Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec
- Děčín a v jejím okolí – aktuální
informace

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Ing. Ramzer stáhl z programu bod č. 2.
M. Půta nechal hlasovat o upraveném programu.
hlasování č. 2 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.

0

zdržel se

0

byl přijat

2. (3) Rozpočtové opatření č. 33/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 do kapitoly 923 02
- spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně představil obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o kotlíkové
dotace v rámci Libereckého kraje, které se realizují již od ledna. Požádal o schválení
rozpočtových opatření pro dodatečných pět projektů.
Mgr. Otta se omluvil za chybu v celkovém počtu projektů v předchozím materiálu a uvedl,
že nyní je počet správný.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 97/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 33/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 do kapitoly 923 02
- spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/21, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2021 prostřednictvím
financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkem
o částku 170.278,46 Kč a současně se navyšují výdaje kraje 2021 celkem o částku
170.278,46 Kč, z toho v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, celkem o částku 170.278,46Kč, z toho:
a) kotlíkové dotace – III. etapa – jmenovité akce ve výši 18.854,88 Kč,
b) kotlíkové dotace – III. etapa NZÚ – jmenovité akce ve výši 151.423,55 Kč,
c) kotlíkové dotace – III. etapa NZÚ – rezerva investičních nákladů ve výši 0,03 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 33/21 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
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hlasování č. 3 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (4) Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje
dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Miklík uvedl, že disponibilní saldo finančních prostředků k dispozici je 314,9 mil. Kč.
V důvodové zprávě je uvedeno, že byly osloveny jednotlivé resorty, aby zaslaly své požadavky.
Požadavky odborů přišly přibližně v dvojnásobné výši, což činilo 597,3 mil. Kč.
Po přehodnocení byly některé požadavky sníženy a odpovídající zdroje jsou tak ve výši
314,9 mil. Kč. Součástí materiálu je také návrh rozdělení zdrojů mezi jednotlivé resorty.
Ing. Miklík navrhuje, aby dotační fond byl dorovnán do výše dotačního fondu v roce 2020
(110,5 mil. Kč). Plánem je, aby ekonomický odbor připravil materiál na 3. zasedání rady kraje,
konané 9. 2. 2021, týkající se rozdělení rezervy 88,11 mil. Kč a další změnu rozpočtu,
rozpočtové opatření dofinancování do výše 110,5 mil. Kč, čili 27,39 mil. Kč. Každý resort
dostane částku, která byla schválena v roce 2020 a je na resortu, jaké dotační programy zařadí
a jakým způsobem si je rozdělí.
Ing. Klíma požádal o doplnění informace, zdali dofinancování bude pro jednotlivé resorty,
či na jednotlivé programy.
Proběhla rozsáhlá diskuze, týkající se finančního podílu na rozdělení a zapojení vyšších
daňových příjmů Libereckého kraje v roce 2020 do rozpočtu kraje na rok 2021 jednotlivých
resortů. Každý z přítomných radních vyjádřil svůj názor k výši částky určené pro svůj resort.
M. Půta uvedl, že na konci února se budou dotační fondy vyhlašovat.
Ing. Miklík uvedl, jak velké částky individuální potřeby budou mít v každém z resortů
k dispozici.
M. Půta navrhl stejnou částku pro všechny a zahrnout ji v tomto rozpočtu. Dále ušetřené finance
uložit stranou a využít je později někde, kde to bude potřeba.
Ing. Vinklátová uvedla, že je také pro úsporu, i když se to resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu týká nejvíce.
Načež proběhla krátká diskuze, týkající se výše částky individuální potřeby, která bude
resortům k dispozici.
Na základě rozsáhlé diskuze M. Půta navrhl vytvořit jednu stejnou částku pro jednotlivé resorty
a měsíčně projednávat na PUR. Přidávat se budou i záštity a domlouvat se bude vše
individuálně.
Ing. Klíma uvedl, že připraví návrh tak, aby u všech resortů zůstala stejná částka,
a to 200.000 Kč, zbytek bude vložen do rezerv, či se posílí společné záštity.
M. Půta souhlasil a navrhl, že v pololetí se bude řešit, kam se ušetřené finance posunou.
V. Židek a Ing. Sviták souhlasili s návrhem, že ušetřené finance budou dány k dispozici resortu,
který to bude opravdu potřebovat.
Ing. Miklík také souhlasil.
Navrhl členům rady brzkou schůzku, kvůli konkrétnímu rozdělení jednotlivých položek.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 98/21/mRK
Záměr rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených
v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
věcný a finanční podíl na rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje
dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021 resortu
1) hejtmana ve výši 7.200.000 Kč,
2) hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování
a rozvoje venkova ve výši 7.975.000 Kč,
3) ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši
17.200.030 Kč,
4) školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 37.095.000 Kč, včetně
financování investičních akcí odborem investic a správy nemovitého majetku,
5) sociálních věcí ve výši 250.000 Kč,
6) dopravy ve výši 212.862.100 Kč, včetně rezervy Vnitřní dopravce,
7) kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 17.705.000 Kč,
8) životního prostředí a zemědělství ve výši 5.780.000 Kč,
9) zdravotnictví ve výši 8.832.870 Kč,
souhlasí
s předloženým návrhem věcného a finančního rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021 v celkovém objemu
314.900.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zpracovat a radě kraje předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
vycházející ze schváleného záměru rozdělení a zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého
kraje dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021.
Termín: 09. 02. 2021
hlasování č. 4 pro 8
proti
0
zdržel se
byl přijat
4. (5) Úprava jednacího řádu pro výbory zastupitelstva kraje
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o odpověď, jak
řešit v době nouzového stavu členy výboru, kteří jsou v karanténě nebo izolaci.
Dále o překlopení principů z jednacího řádu zastupitelstva kraje do jednacího řádu výborů
zastupitelstva kraje.
Ing. Miklík navrhl, udělat totéž pro komise, aby bylo vše již jednotné.
M. Půta souhlasil a požádal o předložení materiálu na 3. radu kraje dne 9. 2. 2021.
Mgr. Tulpa podpořil návrh Ing. Miklíka.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 99/21/mRK
Úprava jednacího řádu pro výbory zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s novým zněním Jednacího řádu pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit nové znění jednacího řádu
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
byl přijat
5. (6) Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní soubor
"Českolipská železnice" linek L2, L4 a pro vložené, posilové a turistické spoje
na tratích č. 080 Mladá Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec
- Děčín a v jejím okolí – aktuální informace
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu. Uvedl, že bylo rozhodnuto na základě
indikativních nabídek o přednostním jednání se společností Die Länderbahn CZ s.r.o., smlouva
může být s dopravcem podepsána až rok poté, co došlo ke zveřejnění věstníku Evropské unie,
proto je předkládán tento bod. V závazné nabídce požadoval dopravce akceptaci nabídky,
což je dokument, který garantuje, že obchod proběhne, jelikož se jedná o velkou investici.
Proběhla krátká diskuze.
Ing. Sviták dále uvedl, že klasické výběrové řízení by bylo v tomto případě časově velmi
náročné a nemohlo by se přistoupit k modernizaci vlaků ve lhůtě, která je zde uvedena.
M. Půta uvedl, že ekologizace dopravy se z pohledu nařízení Evropské komise blíží, zároveň
uvedl, že bez hromadného sjednocení je to obtížně proveditelné.
Ing. Sviták souhlasil s tím, že roztříštěnost určitě není dobrá. Dále uvedl, že se snažili přimět
České dráhy, aby tato modernizace vlaků proběhla za přijatelnou cenu, akceptovanou přímým
zadáním, jednání bylo mnoho, ale bohužel nabízená cena byla stále neakceptovatelná. Z toho
důvodu bylo přistoupeno k přímému zadání s indikativními nabídkami. V poslední variantě
se jednalo celkem o 4 nabídky, z nichž pouze jedna, alespoň rámcově, naplňovala to,
co se po dopravcích požadovalo.
Ing. Miklík uvedl, že by příště nechtěl jít cestou poptávkového řízení s pevně stanoveným
termínem, který má oporu v zákoně.
Ing. Sviták souhlasil a potvrdil, že v dalších výběrech se bude postupovat jiným způsobem.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 100/21/mRK
Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na provozní soubor "Českolipská
železnice" linek L2, L4 a pro vložené, posilové a turistické spoje na tratích č. 080 Mladá
Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk a č. 086 Liberec - Děčín a v jejím okolí – aktuální
informace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
dopis dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o., ze dne 22. ledna 2021,
souhlasí
s návrhem reakce Libereckého kraje na dopis dopravce Die Länderbahn CZ s.r.o., ze dne
22. ledna 2021
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajistit odeslání
odpovědi Libereckého kraje dopravci Die Länderbahn CZ s.r.o.
Termín: 26. 01. 2021
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
byl přijat
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil
1. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 v 8.43 hodin.

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa

………………………………….

Václav Židek

…………………………………

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

Liberec 25. 1. 2021
zapsala Bc. Markéta Berková

