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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 24. 11. 2015

1) Bod č. 11: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na
rok 2016
Tímto bodem byl schválen návrh rozpočtu na rok
2016, tabulkovou i textovou část s konkrétními
údaji naleznete přímo pod bodem 11. Připojen
komentář náměstka pro ekonomiku, investice,
správu majetku a informatiky Marka Pietera:
Rozpočet byl sestavený jako vyrovnaný s prioritou podpory investic,
kapitálových výdajů s využitím podpory z EU při snižování dluhu
a provozních výdajů.
Výrazné dopady na rozpočet:
 změna zákona č. 243/2000 Sb. RUD – navrácení podílu krajů na
výnosech DPH z 7,89% na 8,92% - odhadovaný dopad do rozpočtu
kraje + 160 mil. Kč…(z 1000,- Kč odvedených daní v DPH či dani
z příjmů pro LK činí 4,17 Kč (podíl krajů -z celostátního výnosu
8,92%/Liberecký kraj z podílu krajů 4,68%)
 výrazný růst české ekonomiky a očekávané vyšší výnosy daní jak pro
SR tak rozpočty krajů i obcí – narovnání odhadované skutečnosti
na skutečnost rozpočtu 2015 – odhadovaný přínos + 90 mil. Kč
(predikce MF z 10/2016 +2,5% HDP, ČNB +2,8% z 11/2016) - není
tedy plánován optimistický pohled, ale rozpočtově nastavení dle
skutečně dosažených příjmů roku 2015
 meziroční navýšení podílu SR na financování výkonu státní
správy – index 2016/2015 = 3,35 – očekávaný přínos + 2 mil. Kč
(valorizace 1%)
 úrokové výnosy z bankovních účtů – podle novely zákona
č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech se finanční transfery ze
SR do rozpočtů ÚSC řeší prostřednictvím ČNB bez úročení zůstatků,
nižší zůstatek cash-flou vlivem ukončení velkých dopravních
projektů s podporou z EU – u ostatních je ovlivněno nastavením
úročení ČNB (technická 0); očekávaný dopad – 1,6 mil. Kč
 výpadek příjmů z pronájmu VÚTS z titulu jeho rekonstrukce –
očekávaný dopad – 4,5 mil. Kč

kraj

Dne 24. 11. 2015 se konalo 10. Zastupitelstvo LK v roce 2015. 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/24-11-2015-navrh-programu-10-jednani-zastupitelstva-2015
Priority:
 podpora kapitálových výdajů
 vyčlenění větší podpory na opravy komunikací (87 mil. Kč na
celoplošné opravy, 130 mil. Kč na běžnou údržbu, 120 mil. Kč
na zimní údržbu)
 investice do majetku LK – kapitálové výdaje – 83 mil. Kč
(školství, sociální věci)
 vyčlenění prostředků na projekt Modernizace krajské
nemocnice Liberec – 1. Etapa – 50 mil. Kč
 finanční zajištění potřeb nového programovacího období EU na
období let 2014 – 2020 – pokrytí 100% spoluúčasti 206 mil. Kč
(celková realizace za 806 mil. Kč)
 Celkové investice v rozpočtu přes 1 mld. Kč
 finanční zajištění smluvních a jím podobných závazků kraje
 optimalizace finančních vztahů rozpočtu kraje k jím zřízeným
příspěvkovým organizacím – pokrytí navýšení platů
 zrychlení tempa růstu kapitálových výdajů a jejich podílu na
celkových výdajích kraje
 průběžné snižování zadluženosti kraje (od začátku volebního
období o 31% z 1 152 mil. Kč na 798 mil. Kč
 stabilizace výdajů spojených s výkonem přenesených
a samostatných působností kraje včetně výdajů na činnost
jednotlivých orgánů kraje
 profinancování přijaté strategie podpory požární ochrany
v libereckém kraji na období let 2014 – 2016
 profinancování přijaté strategie podpory sportu v libereckém
kraji na období let 2013 – 2016
 zakotvení výdajových rámců pro poskytování finančních
transferů v jednotlivých oblastech podpory již ve schváleném
rozpočtu na rok 2016 a jejich meziroční navýšení
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Příjmy/výdaje:
 1% rezerva na daňové příjmy 24,6 mil. Kč
 Dotační fond Libereckého kraje: 67 mil. Kč
 Krizový fond: 5 mil. Kč
 Fond na ochranu vod: 18 mil. Kč
 Lesnický fond: 4 mil. Kč
 Příspěvky od obcí na dopravní obslužnost: 24,77 mil. Kč
(90,- Kč/obyvatele) celkové náklady 547 mil. Kč
 Úvěry: Mosty (úroková sazba 3M Pribor) – 500 mil. Kč (čerpání
2011-2013) a silnice (úroková sazba 12M Pribor) – 750 mil. Kč
(čerpání 2006-2009)
 Jistiny: 96 975 tis. Kč
 Úroky: 22 mil. Kč
 Celkem v rozpočtu na snížení dluhu: 116 875 tis. Kč
2) Bod č. 23: Poskytnutí investičních dotací
Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, na realizaci
přístavby objektu výjezdové základny na letišti
v Liberci a rekonstrukci výjezdové základny
v Rokytnici.
Zastupitelé schválili poskytnutí investiční dotace
ve výši 1 500 000,- Kč na realizaci přístavby
objektu výjezdové základny na letišti, kde budou
vybudovány dvě garáže pro vozidla RLP a bude
rozšířeno zázemí pro poskytování zdravotnické
záchranné služby, a zároveň investiční dotaci ve
výši 500 000 Kč na realizaci rekonstrukce výjezdové
základny v Rokytnici, kde bude provedena
rekonstrukce topení a napojení pitné vody
(doposud je k dispozici jen voda užitková), bude
zhotovena přípojka plynu a v další fázi k úpravě
vnitřních dispozic objektu.

3) Bod č. 36: Smlouva o poskytnutí příspěvku na
zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo LK schválilo zaplacení účastnického
příspěvku ve výši 161 500,- Kč, hry se v Ústeckém
kraji uskuteční v lednu 2016. Liberecký kraj bude
na ZODM reprezentovat celkem 75 sportovců, 18
členů doprovodu (trenéři a servismani) a 2 vedoucí výpravy (pracovníci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu). Celkem tedy 95 osob.
Účastnický poplatek činí celkem 161 500 Kč
tj. 1 700 Kč za osobu.
4) Bod č. 42: Aktualizace Plánu dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro období let
2012 až 2018.
Původní verzi tohoto materiálu projednávala Rada
Libereckého kraje v květnu 2015, poté proběhla
další projednávání a vypořádávání připomínek.
Navržená aktualizace PDOÚ byla projednána,
vysvětlena a diskutována v několika krocích.
Připomínky byly shromažďovány do poloviny
července a poté jednotlivě prostudovány, případně
opakovaně diskutovány a zpracovatel zaujal
stanovisko, které je v dokumentu zapracované.
Celkem bylo uplatněno 148 připomínek, z toho jich
bylo 50 zapracováno, 12 částečně zapracováno,
69 vysvětleno a 17 nezapracováno. K materiálu
je přímo pod bodem 42 připojena rozsáhlá
dokumentace, kde najdete veškeré informace.
Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů
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Národní cena ČR za společenskou odpovědnost
udělena Libereckému kraji
Liberecký kraj spolu s Krajským úřa-dem Libereckého kraje se stal vítězem Národní ceny ČR za
společenskou odpovědnost ve veřejném sektoru.
„Organizace, která se přihlásí do soutěže zpracovává zprávu o společenské odpovědnosti, která
zahrnuje informace o aktivitách organizace v ekonomické, environmentální a sociální oblasti“,
sdělil ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.
Zprávu následně hodnotí vyškolení hodnotitelé. To umožní posouzení z hlediska začlenění aktivit
společenské odpovědnosti do systému managementu tzn. nástroje plánování, stanovování cílů,
vnější i vnitřní komunikace i spolupráce se zainteresovanými stranami včetně zaměstnanců.

Kraj podpoří ZOO Liberec částkou 2,3 mil. Kč

ZOO

Na svém 10. zasedání 24. 11. 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje i poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši
2.300.000 Kč na projekt „Podpora nadregionálních veřejných služeb Zoologické zahrady Liberec v roce 2015“. Tato částka
byla původně určena na nákup nového nákladního automobilu pro Divadlo F. X. Šaldy, ředitelka divadla se ale těchto peněz
prozatím vzdala právě ve prospěch ZOO. Ta se dostala do finanční tísně z důvodu poklesu návštěvnosti kvůli letošním dlouhým tropickým vedrům (ZOO je ze dvou třetin závislá na příjmech z vlastní činnosti, pouze jednu třetinu výdajů pokrývá příspěvek zřizovatele).

„Situace liberecké zoologické zahrady je složitá. Proto jsme navrhli krajskému zastupitelstvu podpořit její provoz
mimořádně částkou 2,3 mil. Kč ještě v letošním roce. Pro další období preferuji dohodu, která nebude jednostranná
a umožní nastavit dlouhodobě nejenom financování provozu, ale také obnovy majetku v ZOO a dalších organizacích.
V této souvislosti děkuji panu náměstkovi Ivanu Langrovi za nápad s dozorčími radami v příspěvkových organizacích,
které chceme v budoucnosti společně spravovat. To považuji za racionální krok. Dalším krokem může být alespoň symbolický, ale pravidelný příspěvek na chod Severočeského muzea v Liberci a Oblastní galerie v Liberci ze strany města Liberec.
Bez dohody a jasných pravidel se nemůžeme k financování příspěvkových organizací jiného vlastníka zavázat. Liberecký
kraj totiž není žádná záložní kasička Statutárního města Liberec,“ dodává hejtman Martin Půta.
Finanční zdroje z rozpočtu Libereckého kraje použije ZOO na pokrytí provozních nákladů, jimiž jsou zejména pohledávky za dodavateli krmiv, steliv a materiálu, dodavateli energií a v neposlední řadě na pokrytí mezd zaměstnanců ZOO Liberec, jejíž součástí je
mimo zoologické zahrady a Kulturně společenského centra Lidové sady, také Středisko ekologické výchovy Divizna a Centrum pro
zvířata v nouzi Archa.
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školství

Zcela zbytečná válka
„Na vaše děti v našich základních školách doplácí liberečtí
občané ročně 4,5 mil. a ty nám laskavě vraťte“, dozvěděli se
starostové 90 obcí od Statutárního města Liberce. Těžko může
být něco vzdálenější pravdě. Ze zákona totiž mají přednost
tzv. spádové děti. Ty ostatní se dostanou do škol jen, když
zbývá volné místo. Kdyby tyto děti nebyly, ve třídách by se
víc neprosvítilo a neprotopilo a už vůbec by se ve školách víc
neproinvestovalo. Ředitelé ale o takovéto děti stojí, dostanou
za ně peníze ze státního rozpočtu na mzdy učitelů. A pro
město to je také výhodné, neboť za každé dítě - bez ohledu na
místo trvalého pobytu – dostane z rozpočtového určení daní
(RUD) cca 8 tisíc. Tento model funguje v celém státě a všechny
obce ho respektují bez ohledu na to, kolik jim vychází náklady
(a z toho odvozené propočty na žáka), neboť vědí, že kdyby
„cizí“ žáky na volná místa nevzaly, neměly by na těchto místech
nikoho a ani těch 8 tisíc. Všichni to vědí a respektují až na jednu, jedinou výjimku. A tou je Liberec, resp.
jeho vedení. Tomu příjem z RUDu nestačí a za každého žáčka chce od obce, kde má trvalé bydliště, ještě
7 tisíc navíc. A to ještě jakým způsobem. Žádné svolání starostů, žádné projednávání, žádné vysvětlování,
žádné diskutování, žádná zmínka o tom, že děti dojíždějí v řadě případů i opačným směrem… „tady máte
dopis, v něm přiloženou smlouvu, tu podepište a plaťte“. Přiložená kalkulace navíc vzbuzuje otázky a údiv.
V kalkulaci jsou totiž započítány, a to jako velmi podstatná položka, i investiční náklady. Již to samo o sobě
je velmi podivné, neboť žádat po jiných obcích financování vlastního majetku…? Ještě podivnější je však
mlčení a přes opakované žádosti odmítání rozklíčování těchto investic. Investiční náklady na základní
školy, které jsou uvedené v rozpočtu města Liberce na rok 2015, jsou totiž jen třetinové oproti těm, které
jsou uvedeny v kalkulaci. A nikdo z vedení Liberce není ochoten či schopen tento rozpor vysvětlit. Nemůže
se pak nikdo divit, že v takovémto případě přímo naskakuje podezření, zdali tento rozdíl nepředstavují
proinvestované dotační peníze. Ať tak či tak, Liberec si zcela zbytečně proti sobě všechny ostatní obce
poštval. Pochopitelně nikdo mu nic nezaplatí, neboť každý starosta ví, že záležitost řeší RUD, ale krok
Liberce postavil Liberec přesně tam, kde by být neměl. A sice na druhou stranu barikády oproti ostatním
obcím. A to je velmi špatně. Liberec by měl být naopak přirozeným lídrem obcí v širokém okolí.
Ing. Michael Canov, 1. místopředseda Starostové pro Liberecký kraj
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