Z á p i s č. 1
z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 10. 1. 2022
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková

Omluven

Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin.
Omluvil nepřítomnost Mgr. Vladimíra Richtera. 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 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 20/22 - zapojení vyšších daňových
příjmů Libereckého kraje dosažených
v roce 2021 do rozpočtu kraje 2022

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

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

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/22 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2021 do rozpočtu kraje 2022
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí odboru ekonomiky.
M. Půta sdělil, že na jednání byli e-mailem pozváni předsedové zastupitelských klubů
a předseda finančního výboru. Konstatoval, že nyní jsou online připojeni Ing. Hocke
a Bc. Mlejnková.
Ing. Miklík sdělil, že předmětem materiálu je rozdělení hospodářského výsledku z loňského
roku do rozpočtu letošního roku. Jedná se o zapojení vyšších daňových příjmů v celkové výši
540 mil. Kč. Co se týče Dotačního fondu Libereckého kraje bude řešeno až v rozdělení HV 2
v měsíci dubnu, a to po vyhodnocení žádostí do DF LK, zda bude převis či nikoliv.
Upřesnil, že do schváleného rozpočtu pro rok 2022 bylo zařazeno 310 mil. Kč, o které je nyní
nižší hospodářský výsledek. Dále popsal konkrétní částky zapojené do rezortu ekonomiky,
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majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Doplnil, že do investičních akcí
je navrhnuto 88 %, neinvestičních 4 % a v rezervách 7 %.
M. Půta doplnil, že dohoda mezi rezorty se uskutečnila v minulém týdnu.
Ing. Hocke požádal o výčet dopravních akcí, se kterými se počítá. Konstatoval, že bylo
projednáno na finančním výboru.
M. Půta shrnul informace týkající se finanční náročnosti dopravních akcí. Sdělil, že očekává
přesné vyčíslení od vedoucího odboru silničního hospodářství.
Bc. Mlejnková se dotázala na finanční prostředky do Dotačního fondu Libereckého kraje.
Ing. Miklík odpověděl, že do dotačního fondu budou moci být alokovány finance z HV 2.
Načež proběhla diskuze ohledně daňových příjmů v I. pololetí letošního roku, dále byl řešen
úvěr na silnice, rezervy a alokace dotačních titulů.
Bez dalších dotazů a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 55/22/mRK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/22 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2021 do rozpočtu kraje 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 20/22, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2022 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 540.000.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2022 v celkové výši 540.000.000 Kč, z toho:
1) výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 44.100.000 Kč,
v tom:
v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu ve výši 17.000.000 Kč,
v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí
ve výši 1.500.000 Kč,
v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor silničního
hospodářství ve výši 18.600.000 Kč,
v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 4.000.000 Kč,
v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví
ve výši 3.000.000 Kč,
2) výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši
43.380.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor silničního
hospodářství ve výši 30.000.000 Kč,
b) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 3.380.000 Kč,
c) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví ve výši
10.000.000 Kč,
3) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 1.700.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 43.249.000 Kč, v tom:
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5)

6)

7)

8)

a) v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana ve výši
8.099.000 Kč,
b) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor silničního hospodářství ve výši
20.000.000 Kč,
c) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 13.824.000 Kč,
d) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 1.326.000 Kč
výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva
na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši
42.224.000 Kč,
výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 355.610.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí ve výši
3.200.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství
ve výši 211.000.000 Kč,
c) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství ve výši 15.500.000 Kč,
d) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku v celkové výši 125.910.000 Kč,
výdaje v kapitole 923 – Spolufinancování EU v celkové výši 7.000.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 923 05 – Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí ve výši
3.500.000 Kč,
b) v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku ve výši 3.500.000 Kč,
výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství v celkové výši 2.737.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/22 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 01. 2022
hlasování č. 3 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 1. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2022 v 8.15 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

………………………………….

Ing. Zbyněk Miklík

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 10. 1. 2022
zapsala Jitka Machálková
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