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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 24. 11. 2015

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-programu10-jednani-zastupitelstva-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
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
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 nezapra cováno. K materiálu je přímo pod bodem 42 připojena rozsáhlá dokumentace, kde najdete veškeré informace.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

