
Hospodaření Libereckého kraje v roce 2014

Závěrečný účet a účetní závěrka potvrdila  
výborné hospodaření Libereckého kraje i v roce 2014.
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Na další hejtmanské dny se těším 
i letos na podzim a doufám, že se 
na diskuzích s občany uvidíme:

 13. 8. 2015  
 Nové město p. Smrkem, 
 Raspenava a Hejnice
 23. 9. 2015  
 Mimoň
 15. 10. 2015  
 Lomnice nad Popelkou
 19. 11. 2015  
 Turnov
 10. 12. 2015  
 Hrádek nad Nisou

Setkání občanů s hejtmanem
Liberecký kraj nezačíná ani nekončí v Liberci. Také proto každý měsíc věnuji jeden 
pracovní den návštěvě některého města nebo regionu našeho kraje.

Během hejtmanských dní se setkávám se zastupiteli, starosty, řediteli škol, domovů 
důchodců a dalších organizací, zástupci významných zaměstnavatelů, podnikatelů 
a lidí, kteří život konkrétního místa v Libereckém kraji tvoří. Hejtmanský den není jen 
o setkávání, ale take o diskusích o problémech a hledání jejich řešení, které by bylo 
pro obyvatele dané lokality a vlastně celého kraje užitečné.

Problémy se mají řešit přímo na místě, kde vznikají. Nejlepší je na konkrétní místo 
dojet, poslechnout si různé názory a také návrhy řešení. Každý hejtmanský den končí 
diskusí s občany, na které jsem připraven odpovědět na to, co Vás zajímá, na Vaše 
otázky, náměty, nebo si jen poslechnout, co podle Vašeho názoru v Libereckém kraji 
funguje, a co úplně ne.
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Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Stejně jako v  předchozím období i  v  roce 2014 hospodařil 
Liberecký kraj zodpovědně se svěřenými finančními pro-
středky. Celkové příjmy Libereckého kraje za rok 2014 
dosáhly 7  020  574  tis. Kč (jeho výši v  rozhodující míře 
ovlivnily, jako každoročně, přijaté účelové dotace ze státního 
rozpočtu především na platy učitelů)  a  celkové výdaje 
dosáhly úrovně 6 996 076 tis. Kč, což představuje přebytek 
ve výši 24 498 tis. Kč.

„Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v  minulém 
rozpočtovém období hospodařil podle zásad dobrého hospodáře 
– obezřetným řízením svých výdajů. To potvrdilo i  Ministerstvo 
financí, jehož zpráva tvoří nedílnou součást závěrečného účtu 
za rok 2014. Celková úroveň hospodaření kraje byla rovněž 
podrobena rozboru, kdy Liberecký kraj získal výborné hodnocení 
na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem. Jedná se o druhý stupeň 
z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který představuje 
velmi vysokou schopnost dostát svým splatným závazkům, 
ale je zároveň nejvyšším, kterého může dosáhnout kraj,“  říká 
náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, 
investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Na základě zavedených úsporných opatření (úspory 
ve veřejných zakázkách, nákupy plynu a  elektřiny 
na burze, využívání elektronické aukce při výběru 
poskytovatele telekomunikačních služeb a  pořízení 
spotřebního materiálu…atd.) zakončil Liberecký kraj 
rok 2014 částkou 1 096 599 512,5 Kč na svém účtu 
(údaj k 31. 12. 2014 – viz. transparentní účty Libereckého 
kraje naleznete zde: 
http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/transparentni-ucty).

Díky úsporám se daří každý rok více investovat 
do spravovaného majetku a  to i  přes nutné 
splátky zděděných úvěrů z  dob minulých vedení 
Libereckého kraje. 

1 www.starostoveprolibereckykraj.cz

Magazín Starostů  
pro Liberecký kraj

magazín
07   2015

Magazín Starostů  
pro Liberecký kraj

http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/transparentni-ucty
http://www.starostoveprolibereckykraj.cz


Do loňských komunálních voleb šli liberečtí kandidáti 
SLK s heslem „V Liberci můžeme dobře žít“ a stále tomu 
věříme. Také ale moc dobře víme, že se pro to musí něco 
udělat. To něco je poctivá práce na zodpovědné správě 
města. Mohli bychom zatrpknout po „vyšoupnutí“ 
z  koalice. Mohli bychom složit ruce do klína a  jen 
obecně kritizovat, jak je všechno špatně. Jenže boření 
a pouhé neustálé hledání špíny na ostatní není náš styl. 

Základem je dobrá příprava na zastupitelstvo. Pozorné 
čtení materiálů a  diskuse nad nimi je samozřejmostí. 
Každý materiál má u  SLK navíc svého odborného 
garanta. Pro zlepšení úrovně projednávání se SLK 
dlouhodobě snaží i  v  Liberci po vzoru kraje prosadit 
zřízení výborů tak, aby každý materiál projednávaný 
zastupitelstvem byl podroben analýze a  diskusi 
v  tomto odborném orgánu. Michal Hron navíc své 
podněty k materiálům zasílá vedení města a často i na 
základě nich dochází k zlepšení přijatých řešení.

Starostové se snaží nepracovat s předsudky. K většině 
hledáme cesty, i  když je to někdy nelehké a  z  druhé 
strany slyšíme pohrdání, urážky či osočování. Sice ne 
vždy se nám podaří zachovat chladnou hlavu a vstřícný 
tón, ale i na tom zapracujeme.

S  tím vším úzce souvisí odbornost, která je jedním 
z  hlavních kritérií při výběru našich zástupců do 
různých orgánů. A  přestože i  tady bychom mohli jen 
kritizovat, podílíme se aktivně na práci. Namátkou 
je možné vybrat aktivitu Davida Václavíka, která 

pomohla, aby na liberecké radnici opět visela Tibetská 
vlajka. Nebo jeho dlouhodobá snaha o  systémové 
a  zároveň kompromisní řešení regulace hazardu ve 
městě. Upřímná snaha Květy Vinklátové o  oživení 
města ať již svými aktivitami – prohlídky Liebiegova 
paláce s hledáním jeho využití – nebo podporou jiných 
– například Zachraňme kino Varšava. Na oživování 
občanské společnosti spolupracuje s  Antonínem 
Ferdanem. Připravují koncepci osadních výborů ve 
městě. Tonda také využívá svých bohatých zkušeností 
s evropskými projekty při zpracovávání návrhu pravidel 
fungování městských fondů, především toho školského. 
Obdobně na své zkušenosti navazuje i  Jaroslav 
Zámečník při spolupráci na přípravě IPRÚ a  hledání 
řešení problematiky centrálního zásobování teplem. 
Jiří Šolc v  roli předsedy finančního výboru dohlíží na 
správnou přípravu rozpočtu i  jeho následné úpravy. 
Jan Marek úročí své zkušenosti např. z  CzechInvestu 
při důsledné analýze připravovaných plánů na rozvoj 
města především v  souvislosti s  územním plánem. 
Přesto neváháme vyslechnout nápady a  rady dalších 
odborníků, bez ohledu na jejich případnou stranickou 
příslušnost.

Také jsme otevřeni veškerým podnětům obyvatel, 
se kterými se mohou obracet například na email  
kontakt@slkliberec.cz. 

  Jan Berki,  
  předseda klubu zastupitelů  
  SLK v Liberci

Stále chceme v Liberci dobře žít
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Jak se u nás kontrolují dotace?  
Běs, děs, šikana, pravil Senát 

a  pravidel. Za neudržitelnou situaci považuje 
výbor Senátu situaci, kdy jsou poskytovatelem 
dotace vydávána stanoviska a rozhodnutí, která 
se následně mění nebo nejsou považována za 
závazná nebo jsou zpochybňována. Za neudr-
žitelné považuje dále výbor Senátu neúměrné 
trestání za bagatelní nedostatky bez ohledu na 
to, zda byl naplněn cíl dotace. Za neudržitelné 
považuje výbor Senátu situaci, kdy jednotlivé 
orgány státní správy nerespektují bez zjevného 
důvodu stanovisko ÚOHS, neboť takový postup 
rozvrací systém právní jistoty. Za neudržitelné 
považuje výbor Senátu to, že kontroly probíhají 
zpětně s několikaletým odstupem a nikoli v ob-
dobí, kdy je možné chyby a nedostatky ještě od-
stranit… atd. 

Výbor Senátu ve svém usnesení požaduje zásad-
ní změny v celém kontrolním a auditním systé-
mu České republiky a pověřuje svého předsedu 
předložením tohoto usnesení mj. i  premiérovi 
České republiky. 

Nutno zdůraznit, že výbor hlasoval pro usnesení 
jednomyslně, hlasy senátorů všech politických 
stran zastoupených v  tomto výboru Senátu, tj. 
ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN, SZ 
a  SsČR.   A  to samo o  sobě podtrhuje vážnost 
a  neudržitelnost současného stavu více než 
spousta slov.  

 Ing. Michael Canov,  
 starosta Chrastavy

O  co šlo? Město Chrastava realizovalo v  letech 
2009 až 2010 dotační akci EU nazvanou RTN-Ter-
minál. Vše bylo v pořádku, čtyři kontroly byly spo-
kojené, ale zato ta pátá v  létě roku 2013 popřela 
své vlastní předchozí výsledky a  za to, že jsme 
u uchazečů požadovali  zkušenost s menší dotační 
akcí EU, bylo výběrové řízení s rekordním počtem 
16 účastníků, při kterém došlo k rekordnímu sníže-
ní ceny, označeno za diskriminační s tím, že máme 
vrátit dotaci + penále v  celkové výši 31 mil. Kč. 
Nakonec nám bylo sice 39/40 odpuštěno (museli 
jsme odvést 0,8 mil. Kč), ale i tak jsme podali proti 
zjevné nespravedlnosti odvolání, které leží touto 
dobou již 16 měsíců u odvolacího orgánu (odbor 
12 MF) bez jeho  jakékoliv reakce.  

Kromě toho jsem však napsal 8. prosince 2014 
otevřený dopis premiérovi České republiky, kde 
jsem na našem i na dalších příkladech poukázal 
na systematickou nezákonnost používanou při 
kontrolách kontrolními orgány.  

Otevřeným dopisem se pečlivě zabýval Výbor pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 
horní komory Parlamentu České republiky. A ten 
po pečlivé několikaměsíční práci přijal usnesení, 
kde mj. konstatoval, že z předložených materiálů 
je zřejmé, že případ obce Chrastava není ojedině-
lý a že vykazuje celou řadu znaků nedobré praxe. 
Výbor Senátu dále v usnesení uvedl, že považuje 
za naprosto neuspokojivou a neudržitelnou dosa-
vadní praxi dublujících a nijak nekoordinovaných 
kontrol na jednu akci, navíc dle různých metodik 

Příslušný výbor Senátu výše uvedená slova ve svém usnesení 
sice doslova nepoužil, ale jeho vyjádření v  usnesení, které dne 
10. června 2015 vydal, je jednoznačné ve výše uvedeném smyslu 
a  pro vládu a  zodpovědná ministerstva a  další kontrolní orgány 
doslova zdrcující. 
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Město Nový Bor hospodaří správně a zodpovědně – za rok 2014 vykázalo kladný výsledek hos-
podaření ve výši více než šest miliónů korun.  

„Město zůstává ekonomicky stabilní a na tomto výsledku má podíl dobré hospodaření jednotlivých správců 
rozpočtových kapitol se svěřenými finančními prostředky“, řekl starosta města Jaromír Dvořák.

Mezi nejvýznamnější investiční výdaje, které 
byly uskutečněny v roce 2014 bezesporu patři-
lo zahájení rekonstrukce středu města. Podařilo 
se dokončit její I. etapu ve vrchní části náměs-
tí Míru, dále pak byla zrekonstruována budova 
mateřské školy v Kalinově ulici, byly dokončeny 
práce na úpravách zahrad ve čtyřech městských 
mateřských školách, začalo se s projektem spo-
jeným se snižováním energetické náročnosti na 
budovách města. V tomto roce se jednalo o bu-
dovu hasičské zbrojnice. Dále se pak pokračo-
valo v regeneraci panelového sídliště Rumbur-
ských Hrdinů a  v  dovybavení nové přístavby 
Sklářského muzea z  projektu „Cesty tradičních 
řemesel“ a  to pořízením mobiliáře sloužícího 
k úschově cenných sbírkových předmětů. 

„Důležité je rovněž konstatovat, že v  sledova-
ném období naše město nečerpalo žádný nový 
dlouhodobý úvěr a  celková výše nesplacených 
úvěrů činila pouhých šest milionů korun,“ uvedl 
starosta města.

Přes schválený schodkový rozpočet a  všech-
ny uskutečněné rozpočtové změny v  průbě-
hu roku 2014 se městu podařilo dosáhnout 
kladného výsledku hospodaření bez čerpání 
původně plánovaného úvěru. Získalo dotace 
z vyšších rozpočtů a nemuselo tedy využít ci-
zích peněz. Nový Bor tak nyní splácí jen dva 
dlouhodobé úvěry. První byl přijat na vybu-
dování vodovodu do přilehlých částí Nového 
Boru a  druhý byl využit na výstavbu nového 
domu pro seniory, který využívá příspěvková 
organizace Sociální služby města Nový Bor. 

„Všechny dotace byly řádně evidovány v  účet-
nictví města, byly řádně vyúčtovány a  nevyčer-
pané peníze byly vráceny do státního rozpočtu 
prostřednictvím krajského rozpočtu a  takzvané 
průtokové dotace byly odeslány v průběhu roku 
konečnému příjemci dotace,“ ujistil starosta 
Dvořák. 

Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily 
celkem 45.100.142 Kč.

Město Nový Bor zůstává ekonomicky stabilní
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V loňském roce jsme do parku u Muzea hasičské techniky 
umístili první tělostroj. Vzhledem k  tomu, že byl velmi 
kladně přijat a je hojně využíván, rozhodli jsme se pořídit 
dalších 10 tělostrojů – 4 další do parku u Muzea hasičské 
techniky, 2 před „Kovákem“, 2 před povodňové domy na 
Střeleckém vrchu a 2 v Turpišově ulici blízko náměstí. Tyto 
tělostroje již byly zprovozněny během června, do konce 
července dojde k  instalaci ještě dalších 4 strojů, které 
rozšíří počet strojů u povodňových domů a nově přibudou 
v  parku pod školou ve Vítkovské ulici. Všechny tělostroje   
dodala   a   instalovala společnost Colmex   a   náklady   na   
pořízení všech 14 strojů jsou 300.000 Kč, vč. DPH.

  Ing. Michael Canov, starosta Chrastavy

Tělostroje v Chrastavě
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