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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 31. 1. 2017

Dne 31.  1.  2017 se konalo 1.  Zastupitelstvo LK v roce 2017.  Klub Starostů pro Liberecký kraj  přináší
tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh  jednání
online  na  webu  Libereckého  kraje.  Kompletní  materiály  pro  jednání  byly  zveřejněny  na  webových
stránkách Libereckého kraje:

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/31-01-2017-navrh-programu-01-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 8: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 20/17 - zapojení vyšších daňových příjmů
Libereckého kraje dosažených v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017

Schválený rozpočet Libereckého kraje na rok 2016 byl sestaven na předpokládaných, kraji
dostupných finančních zdrojích o celkovém objemu 2 610 mil.  Kč, z  toho daňové příjmy
představovaly částku ve výši 2 461 mil. Kč. Skutečně dosažené daňové příjmy za rok 2016
byly o 366,46 mil. Kč vyšší, než předpokládal rozpočet 2016. Tímto bodem bylo schváleno
přerozdělení této částky do jednotlivých rezortů – podrobný seznam je přímo pod bodem 8.

2) Bod 9: Informace o podmínkách pro poskytování dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje v roce 2017 a návrh harmonogramu činností  na zpracování změn v poskytování
Dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018 – aktualizace Statutu Dotačního
fondu Libereckého kraje

Tímto bodem byl schválen navržený postup připomínkování Statutu Dotačního fondu 
Libereckého kraje a navržený časový harmonogram jeho aktualizace pro rok 2018.  

3) Bod 10: Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje,  Programu č.  1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje resortu kanceláře hejtmana a Programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na
činnost JPO II

Zastupitelé tímto bodem schválili uvedené programy, lhůta podání žádostí je u všech programů
6. 3. 2017 – 20. 3. 2017, veškeré podrobné informace včetně vzorových smluv naleznete přímo
pod bodem 10.

4) Bod 21: Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory
kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2017

Jedná se o vyhlášení programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova 
památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum. Termín pro podání žádostí u 
všech programů je 6. 3. 2017 – 31. 3. 2017, veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 21.

http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


5) Bod 22: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond,  odboru  kultury,  památkové  péče  a  cestovního  ruchu  -přidělení  dotací  v  rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu

Zastupitelé tímto bodem schválili rozdělení 46.728,- Kč mezi 8 projektů v rámci programu 7.5
Poznáváme kulturu. 

6) Bod 36: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního  fondu  Libereckého  kraje,  program  2.7  –  Program  na  podporu  činností
mateřských center

Jedná se o schválení dotací v rámci uvedeného programu v celkové výši  268.805,- Kč sedmi
mateřským centrům. 

7) Bod  37:  Mzdová  problematika  –  úprava  ceny  dopravního  výkonu  ve  smlouvách  na
přechodné zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU)

Připojujeme komentář Marka Pietera,  náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu
dopravy, investic a veřejných zakázek

„Mzdová problematika – úprava ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné 
zajištění dopravní obslužnosti

Vzhledem k závažnosti řešeného tématu možného navýšení ceny dopravního výkonu v návaz-
nosti na změnu právních předpisů (nařízení vlády upravující problematiku mezd) v rámci smluv,
které má Liberecký kraj uzavřené s dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s. a ČSAD Libe-
rec, a.s. musí být provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Liberecký 
kraj zvažoval všechny možné postupy pro navýšení ceny dopravního výkonu se závěrem, že 
změna uzavřených smluv Libereckého kraje s dopravci je možná pouze podle § 222 odst. 4 zá-
kona o zadávání veřejných zakázek, kdy lze však provést změnu u uzavřených smluv pouze do 
částky 5 706 000 Kč bez DPH. 

Pro možnost využití tohoto postupu musí dopravce prokázat, v jaké výši mu uvedená změna 
předpisu zvýšila náklady s tím, že jde pouze o navýšení, které způsobila změna právního předpi-
su. S ohledem na limit 5 706 000 Kč na jednu veřejnou zakázku je nutno uvést, že tato změna 
nepokryje veškeré navýšení plynoucí ze změny právních předpisů, ale pouze náklady na cca 3-5
měsíců dle velikosti oblastí, které dopravci zajišťují.“

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


