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1. Ú v o d

Rozpočet kraje na rok 2003 byl připravován v souladu s usnesením rady kraje č. 
391/02/RK k „Zásadám pro přípravu rozpočtu kraje na rok 2003“ ze dne 28.5.2002, 
usnesením zastupitelstva kraje č. 147/02/ZK k „1. čtení rozpočtu kraje na rok 2003“ ze dne 
22.10.2002, usnesením č. 171/02/ZK k „2. čtení rozpočtu kraje na rok 2003“ ze dne 
19.11.2002 a usnesením rady kraje č.  1042/02/RK ke“3. čtení rozpočtu kraje na rok 2003 ze 
dne 19.11.2002.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet kraje na rok 2003 byl připravován v návaznosti 
na dotace a příspěvky plynoucí do rozpočtu kraje ze státního rozpočtu, který nebyl schválen 
před dnem zasedání zastupitelstva v prosinci 2002, nemohl být schválen v prosinci 2002 ani 
rozpočet kraje na rok 2003. V souladu s  ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech rozpočtů územních samosprávných celků, byl proto zastupitelstvu 
kraje v prosinci 2002 předložen návrh „Pravidel rozpočtového provizoria na počátku roku 
2003“ které zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 209/02/ZK ze dne 17.12.2002 schválilo.  

  
2. Rozpočtové provizorium na počátku roku 2003

V rámci „Pravidel rozpočtového provizoria na počátku roku 2003“ byly stanoveny 
podmínky a finanční vztahy pro rozpočtové hospodaření kraje v období rozpočtového 
provizoria včetně bilance příjmů a výdajů tvořící finanční rámec hospodaření kraje v období 
rozpočtového provizoria na počátku roku 2003, které bylo vzhledem ke stavu přípravy návrhu 
rozpočtu kraje na rok 2003 stanoveno na měsíc leden 2003 - viz příloha č. 1. 

Schválením rozpočtu kraje na rok 2003 zastupitelstvem kraje dne 21.1.2003 bylo 
ukončeno období rozpočtového provizoria kraje na počátku roku 2003 a rozpočtové 
hospodaření kraje v tomto období bylo schváleno usnesením rady kraje č. 40/03/RK ze dne 
28.1.2003. Přehled rozpočtového hospodaření kraje v období rozpočtového provizoria je 
uveden v příloze č. 2. zprávy

3. Schválený rozpočet kraje 2003

V návaznosti na schválený zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2003 
byl dopracován návrh rozpočtu kraje na rok 2003 a v souladu s ustanovením odst. 2 § 11 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dne 6.1.2003 vyvěšen 
na úřední desce kraje a sejmut dne 22.1.2003. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/03/ZK ze 
dne 21.1.2003 schválilo rozpočet kraje na rok 2003. Rozpočet kraje na rok 2003 byl schválen 
jako rozpočet vyrovnaný s předpokládaným objemem dosažitelných příjmů ve výši 3 873,042 
mil.Kč a tomu odpovídajícím objemem předpokládaných výdajů. Úhrnná bilance příjmů a 
výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 je uvedena v přílohách č. 3 a 4 zprávy
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3.1. Struktura příjmů 

          V souladu s platnou právní úpravou byly krajem pro rok 2003 v příjmové části 
schváleného rozpočtu rozpočtovány:

a) daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu
                              - správní poplatky vybírané krajem 

b) nedaňové příjmy - příjmy organizačních složek   
- odvody příspěvkových organizací
- úrokové výnosy z běžných bankovních účtů kraje
- ostatní nedaňové příjmy

c) kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku kraje

d) dotační příjmy - dle zákona o státním rozpočtu
- přímé náklady škol a školských zařízení 

3.2. Struktura výdajů

Ve výdajové části schváleného rozpočtu kraje 2003 byly rozpočtovány výdaje 
jednotlivých výdajových kapitol, kterými byly:

910 - Zastupitelstvo
911 - Krajský úřad
912 - Organizační složky zřízené krajem
913 - Příspěvkové organizace zřízené krajem   
914 - Působnosti kraje 
915 - Granty
919 - Všeobecná pokladní správa (finanční rezerva rozpočtu kraje)
920 - Kapitálové (investiční) výdaje kraje

Podíl jednotlivých druhů příjmů a výdajů na celkovém objemu schváleného rozpočtu 
kraje na rok 2003 je uveden v příloze č. 5 zprávy.

4. Rozpis rozpočtu 2003

V souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
rozpočtů  územních samosprávných celků byl po schválení rozpočtu kraje na rok 2003 
proveden rozpis rozpočtu, který obsahoval dílčí rozpočty jednotlivých resortů kraje dle 
působností, finanční vztahy rozpočtu kraje k jím zřízeným organizačním složkám a 
příspěvkovým organizacím, kapitálové výdaje kraje včetně rozpočtované rezervy v  rozsahu 
závazných, specifických, dílčích a rozpisových ukazatelů podle položek platné rozpočtové 
skladby. Součástí  rozpisu rozpočtu se stala pravidla pro používání rozpočtových prostředků 
z rozpočtu kraje v roce 2003, která doplňovala obecná pravidla upravená zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů územních samosprávných celků a 
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve zněních změn a doplňků. Rozpis 
rozpočtu byl schválen radou kraje dne 26.2.2003 (usnesení č. 127/03/RK). Přehled rozpisu 
příjmů a výdajů rozpočtu kraje na rok 2002 je uveden v příloze č. 6 zprávy.



-       -3

5. Změny a úpravy schváleného rozpočtu kraje 2003

 Schválený rozpočet kraje na rok 2003 umožnil kraji zabezpečit financování 
základních okruhů výdajů spojených s činností zastupitelstva a jeho členů, krajského úřadu a 
zaměstnanců kraje, výkonu přenesených a samostatných působností kraje a finančních vztahů 
ke krajem zřízeným organizačním složkám a příspěvkovým organizacím. V průběhu 
rozpočtového období roku 2003 docházelo, na základě organizačních, metodických a věcných 
vlivů a opatření ústředních orgánů státní správy, státního rozpočtu a státních fondů, k jeho 
změnám a úpravám, které byly projednávány a schvalovány v příslušných orgánech kraje –
rada kraje byla zastupitelstvem kraje zmocněna ke schvalování změn rozpočtu kraje, které 
vyplývaly z přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Prováděné změny a 
úpravy schváleného rozpočtu kraje po jejich schválení  byly vyvolány:

a) změnou potřeb ve výdajové části rozpočtu kraje, přesuny finančních prostředků 
mezi jednotlivými výdaji, skupinami výdajů, ukazateli kapitol a kapitolami schváleného 
rozpočtu, tj. rozpočtová opatření, která neměnila celkový objem rozpočtu kraje na rok 2003. 
Přehled schválených a realizovaných tzv. vnitřních rozpočtových opatření, která neměla 
dopady na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2003, je uveden v příloze č. 7 zprávy.

b) opatřeními ústředních orgánů státní správy, státního rozpočtu a státních fondů, příp. 
rozhodnutími dalších poskytovatelů dotací a finančních prostředků do rozpočtu kraje   
v průběhu roku 2003 ve svých důsledcích přinášející změny celkového objemu rozpočtu kraje 
na rok 2003. Přehled přijatých a schválených změn rozpočtu kraje 2003 prostřednictvím tzv. 
vnějších rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 8 zprávy. 

Všechny změny rozpočtu kraje 2003 a jeho úpravy byly, v souladu s ustanoveními      
§ 16, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidel pro 
používání rozpočtu kraje na rok 2003 projednávány radou kraje resp. zastupitelstvem kraje  
Dopady přijatých a schválených rozpočtových opatření do rozpočtu kraje 2003 jsou uvedeny 
v příloze č. 9 (příjmy kraje) a příloze č. 10 (výdaje kraje).  

6. Upravený rozpočet kraje 2003

Na základě schválených rozpočtových opatření byl rozpočet kraje 2003 průběžně 
upravován a současně zabezpečeno trvalé sledování jeho plnění. Konečný upravený rozpočet 
kraje 2003 je připojen v příloze č. 11 – Bilance příjmů upraveného rozpočtu kraje 2003 a 
příloze č. 12 – Bilance výdajů upraveného rozpočtu kraje 2003. Přehled podílů příjmů a 
výdajů upraveného rozpočtu kraje 2003 je uveden v příloze č. 13 zprávy.

7. Tvorba a čerpání rozpočtu kraje 2003

Tvorba finančních zdrojů – příjmů a čerpání výdajů upraveného rozpočtu kraje na rok 
2003 byla ze strany správce rozpočtu kraje vedena průběžně v operativní evidenci a v souladu 
s příslušnými právními předpisy z oblasti finančního hospodaření, účetnictví a v souladu 
s přijatými usneseními orgánů kraje a opatřeními krajského úřadu. Přehled tvorby finančních 
zdrojů upraveného rozpočtu kraje na rok 2003 je uveden v příloze č. 14, přehled čerpání 
výdajů upraveného rozpočtu kraje na rok 2003 je uveden v přílohách č. 21 a č. 22 zprávy. 
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7.1. Příjmy rozpočtu kraje 2003

Hlavními zdroji příjmů rozpočtu kraje v roce 2003 se staly:

- účelové dotace kapitol státního rozpočtu a státních fondů  
- podíl kraje na inkasu sdílených daní státu 
- vlastní nedaňové příjmy 
- kapitálové příjmy

Rok 2003 nezaznamenal téměř žádný posun k posílení samostatné působnosti kraje 
z hlediska jeho financování. Podíl dotačních příjmů na celkových zdrojích kraje v roce 2003 
stále dosahoval více jak 84 % převážně účelově vázaných v jejich použití. Jednalo se 
především o poskytované účelové systémové dotace z kapitol státního rozpočtu tzn. z 
rozpočtů ústředních orgánů státní správy, resp. státních fondů,. a to se všemi pozitivními, ale 
zejména negativními jevy, které tento způsob financování územně samosprávných celků 
provází.

Vývoj daňových příjmů kraje obsahující, zejména podíl kraje na sdílených daních 
vybíraných státem, byl v roce 2003 nerovnoměrný. Podíl kraje na těchto daních byl stanoven 
zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Vývoj inkasa těchto daní a průběh 
financování kraje prostřednictvím tohoto podílu kraje na sdílených daních v roce 2003 je 
zachycen v přílohách č. 15 až 18 zprávy.  

Z hlediska rovnoměrnosti tvorby finančních zdrojů kraje v průběhu roku 2003 je nutno 
konstatovat, že dotace a příspěvky vymezené zákonem o státním rozpočtu 2003 byly kraji 
poskytovány rovnoměrně, měsíčně ve výši 1/12 ročního objemu (neinvestiční dotace), resp. 
ve třech dávkách ročního objemu (investiční dotace). Způsob převádění finančních prostředků 
ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 byl upraven 
usnesením vlády č. 1084 ze dne 6.11.2002 a následnými usneseními vlády (mj. 1085/2002, 
1217/2002, 1247/2002 a další) reagujícími na změnu organizační struktury vyplývající 
zejména ze zrušení okresních úřadů.    

Tvorba vlastních finančních zdrojů kraje v roce 2003 byla ovlivněna zejména vyšším 
objemem odvodů příspěvkových organizací (ovlivněné mj. změnou organizační struktury 
např. Správy majetku Libereckého kraje realizované v průběhu roku 2003), vyšší tvorbou 
úrokových výnosů z bankovních účtů kraje a zejména pak zapojením výsledku hospodaření 
kraje za rok 2002 do rozpočtu kraje 2003. Vývoj tvorby vlastních příjmů kraje v průběhu roku 
2003 je zachycen v příloze č. 19 zprávy. Grafické znázornění podílů příjmů v upraveném 
rozpočtu kraje 2003 je obsahem přílohy č. 20 zprávy.  

7.2. Výdaje rozpočtu kraje 2003 

Čerpání rozpočtových prostředků z rozpočtu kraje v  průběhu roku 2003 bylo 
realizováno v souladu se schváleným resp. upraveným rozpočtem kraje na rok 2003 a  
platebním kalendářem, který tvořil nedílnou součást rozpisu rozpočtu kraje. Po celou dobu 
rozpočtového období 2003 nebylo nutné řešit platební neschopnost kraje a realizovaný objem 
výdajů byl kryt finančními zdroji v rozpočtu kraje. 
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Přehled  čerpání výdajů kraje v roce 2003 je uveden v příloze 21 zprávy a přehled 
čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu kraje v příloze č. 22 zprávy.  Přehled čerpání 
přijatých účelových dotací je uveden v příloze č. 23 zprávy, systémových dotací (ISPROFIN) 
pak v příloze č. 24 zprávy. 

7.2.1. Kapitola 910 – Zastupitelé

Z kapitoly byly hrazeny osobní a věcné výdaje spojené s činností členů zastupitelstva 
kraje. Úspora výdajů kapitoly byla dosažena úsporou ve věcných výdajích. 

7.2.2. Kapitola 911 – Krajský úřad

Z kapitoly byly hrazeny osobní a věcné výdaje spojené s provozem krajského úřadu a 
jeho činnosti. Osobní výdaje představují výdaje na platy a odměny zaměstnanců kraje a 
související zdravotní a sociální pojištění. Věcné výdaje byly zaměřeny na standardní výdaje 
spojené s činností úřadu a provozováním objektu kraje. Úspora výdajů kapitoly byla dosažena 
úsporou ve věcných výdajích.  

7.2.3. Kapitola 912 – Organizační složky kraje

K 1.1.2003 byl kraj zřizovatelem jediné organizační složky v resortu sociální péče, 
kterou byl Okresní ústav sociálních služeb Jablonec nad Nisou, do 31.12.2002 organizační 
složkou zřizovanou Okresním úřadem Jablonec nad Nisou. Usnesením zastupitelstva kraje č. 
25/03/ZK ze den 20.2.2003 byla tato organizační složka k 28.2.2003 zrušena a k 1.3.2003 
zřízeno Centrum sociálních služeb pro spádovou oblast Jablonec n.N. jako příspěvková 
organizace. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 19/03 byla tato organizační změna 
promítnuta do rozpočtu kraje 2003. Finanční vztahy zrušené organizační složky k rozpočtu 
kraje byly vypořádány. 

K 30.4.2003 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 93/03/ZK ze dne22.4.2003 zrušena 
krajem zřízená příspěvková Správa majetku Libereckého kraje (původně státní příspěvková 
organizace zřízená Okresním úřadem Liberec) a k 1.5.2003 zřízena Správa majetku 
Libereckého kraje jako organizační složka kraje. Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením 
č. 24/03 byla tato organizační změna promítnuta do rozpočtu kraje 2003.  Finanční vztahy 
zrušené příspěvkové organizace k rozpočtu kraje byly vypořádány. 

7.2.4. Kapitola 913 – Příspěvkové organizace

7.2.4.1. Resort školství

Liberecký kraj k 1.1.2003 byl zřizovatelem a spravoval devadesát sedm příspěvkových 
organizací a k 31.12.2003 devadesát  příspěvkových organizací v resortu školství. Byl to rok, 
ve kterém probíhala další fáze optimalizace škol a školských zařízení. Došlo k mnoha 
legislativním změnám, uskutečnila se rozpočtová opatření a stabilizovala se problematika 
odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Na odpisy byla poskytnuta účelová 
dotace, která byla součástí příspěvku na provoz od zřizovatele. Tím došlo k  narovnání 
způsobu odepisování svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u všech 
organizací. 
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K 1.7. došlo ke sloučení  Střední zemědělské školy a Obchodní akademie ve Frýdlantu 
a Odborného učiliště a Praktické školy ve Frýdlantu se Středním odborným učilištěm  a 
Učilištěm ve Frýdlantu. Střední odborné učiliště lesnické v Lomnici nad Popelkou se 
rozdělilo na dvě části. Jedna část byla přeřazena k Střední odborné škole, Střednímu 
odbornému učilišti, Odbornému učilišti a Praktické škole v Lomnici nad Popelkou a druhá 
část ke Střednímu odbornému učilišti lesnickému v Hejnicích. Středisko praktického 
vyučování Jablonec nad Nisou se spojilo se Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm v Jablonci nad Nisou, Belgická 400. Středisko praktického vyučování  Turnov se 
spojilo s Integrovanou střední školou v Turnově.  Speciální mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum pro děti s vadami řeči Liberec se spojilo se Speciálními školami pro 
sluchově  postižené Liberec. Speciální mateřská škola při nemocnici Česká Lípa přešla pod 
jiného zřizovatele (obec Česká Lípa).

K 31.12.2003 došlo ke sloučení Středního odborného učiliště sklářského v Novém 
Boru s Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední průmyslovou školou sklářskou v Novém 
Boru, Jazykové škola Liberec s Obchodní akademií Liberec. Služba škole Liberec se sloučila 
s Integrovanou střední školou stavebních a řemeslných oborů a Učilištěm v Liberci. Středisko 
služeb školám v Pertolticích pod Ralskem bylo sloučeno s Dětským domovem v České Lípě. 
Středisko služeb Jablonec nad Nisou s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jablonci nad 
Nisou.

Celkově školy a školská zařízení čerpaly v roce 2003 finanční prostředky, příspěvek 
na provoz ve výši 232,821 mil.Kč, na investice 8,030 mil.Kč, na přímé náklady včetně 
účelových dotací v rámci přímých nákladů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve 
výši 971,038 mil.Kč, účelové dotace ve výši 7,481 mil.Kč, z Ministerstva zemědělství ve výši 
1,088 mil.Kč, z Ministerstva kultury 30 tis. Kč.

Za rok 2003 většina příspěvkových organizací (90%) ukončila své hospodaření s
kladným hospodářským výsledkem. Tento kladný výsledek vznikl u některých příspěvkových 
organizací z důvodu zvýšeného zapojení rezervního fondu, fondu odměn a investičního fondu 
na opravy a údržbu nemovitého majetku  v daném roce, jak umožňuje zákon. Celková výše 
zlepšeného hospodářského výsledku (tj. 10,201 mil.Kč před zdaněním) byla z 68 % tvořena 
z doplňkové činnosti. Do fondu odměn bylo přiděleno 0,998 mil.Kč Kč, do rezervního fondu 
5 ,476 Kč, což přestavuje  85  % z celkové výše přídělů do fondů. Dané prostředky přidělené 
do rezervního fondu bylo dále doporučeno, při použití, přednostně převést do investičního 
fondu a použít na opravu a údržbu nemovitého majetku. 

Devět škol a školských zařízení ukončilo své hospodaření v roce 2003 se ztrátou. 
Ztráta příspěvkových organizací v  resortu školství byla ve výši 3,340 mil.Kč, z toho 1,007 
mil.Kč Kč bylo navrženo krýt z rezervních fondů organizací (tj. 30 % z celkového objemu), 
ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech 0,799 mil.Kč Kč,  1,534  mil.Kč 
Kč jiným způsobem. Ztrátu ve výši 2,146 mil.Kč vytvořila střediska služeb školám, což 
představuje podíl 64 % z celkového objemu. Tato zařízení se slučují a jejich činnost byla 
převedena do doplňkové činnosti, proto bylo navrženo ztrátu u těchto zařízení uhradit 
nejdříve z finančních fondů (tj. rezervní fond, fond reprodukce majetku a fond odměn, 
rozpustit nerozdělený zisk na účtu 932 a zbylou část uhradit z fondu oběžných aktiv číslo účtu 
902), jak to umožňuje zákon. 
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Gymnázium Frýdlant hospodařilo se ztrátou 0,168 mil.Kč. Předešlé roky i rok letošní byl 
pro dané zařízení rokem ztrátovým. Celková neuhrazená ztráta z  předešlých let je ve výši 0,6 
mil.Kč. Zařízení hospodaří s příspěvkem  od zřizovatele a jediným dalším příjmem je příjem 
z pronájmu bytu školníka. Doplňková činnost není zde provozována. Ztráta roku 2003 vznikla 
zvýšeným čerpáním položky opravy a udržování. V budově školy bylo nutné provést 
nezbytné úpravy spojené se zapojením nevidomé žákyně do výchovně vzdělávacího procesu. 
Velkou položkou jsou platby za  pronájmy tělocvičny a stadionu pro výuku tělesné výchovy, 
úhrada věcného břemene, jak ve svém zdůvodnění uvádí dané zařízení. V rezervním fondu je 
částka 1 717 Kč, která nepokryje požadovanou ztrátu, proto přijmou v následujícím roce 
opatření, která by vedla v následujícím roce ke zlepšenému hospodářskému výsledku. 

Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov ukončila rok 2003  s celkovou ztrátou ve 
výši 0,291 mil.Kč, z toho ztráta z hlavní činnosti byla ve výši 0,349 mil.Kč. Ztráta z hlavní 
činnosti byla způsobena tím, že částečně nebyly energie ze záloh účtovány přes dohadné účty 
do spotřeby daného roku a tím vnikl nárůst nákladů na energie v letošním roce. Na pokrytí 
ztráty použijí nerozdělený zisk z minulých let (tj. účet č. 932), jak je uvedeno ve zprávě dané 
organizace.

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště Doksy ukončilo rok 2003 se ztrátou 
0,630 mil.Kč. Ztráta z hlavní činnosti byla ve výši 0,801 mil.Kč. Dané zařízení se snažilo 
v předchozích letech kompenzovat záporný hospodářský výsledek z hlavní činnosti činností 
doplňkovou. Ztráta byla způsobena zvýšeným čerpáním nákladů na nákup materiálu a opravy 
a udržování. Výše čerpání na opravy a udržování v roce 2002 byly 0,256 mil.Kč v roce 2003 
0,698 mil.Kč. Čerpání na nákup materiálu se zvýšil o 190 tis. Kč. Jedná se o zemědělské 
učiliště, které disponuje zastaralou zemědělskou technikou a náklady na jejich provoz a 
udržování se zvyšují. Úhradu ztráty navrhli uhradit ze zlepšeného hospodářského výsledku 
v následujícím roce, tj. provést taková úsporná opatření , která  povedou ke snížení nákladů. 
Rezervní fond není tvořen. 

Zvláštní škola Jablonec nad Nisou vykázala ztrátu 4 Kč, která bude uhrazena z rezervního 
fondu organizace.

Dětský domov Dubá – Deštná hospodařila se ztrátou ve výši 0,100 mil.Kč. Na základě 
provedeného auditu počátkem roku 2003 bylo zaúčtováno do nákladů neoprávněně 
vyměřované ošetřovné z  předchozích let ve výši 0,540 mil.Kč a dále bylo upraveno 
vyměřování ošetřovného. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu organizace. 

Dům dětí a mládeže Tanvald hospodařil se ztrátou ve výši 0,004 mil.Kč, která bude 
uhrazena z rezervního fondu organizace.

Středisko služeb školám Pertoltice pod Ralskem ukončilo hospodaření s nejvyšší ztrátou,  
ve výši 1,272 mil.Kč. Takto vysoký schodek byl zapříčiněn výprodejem zásob za nákupní a 
nižší cenu, před rozhodnutím o ukončení činnosti disponovalo zařízení se zásobami v hodnotě 
přes 2,5 mil. Kč. Na druhé pololetí  dané zařízení nedostalo příspěvek na mzdy, příspěvek na 
provoz na rok 2003 neobdrželi, kromě účelového příspěvku na odpisy  na první pololetí  a  
náklady byly hrazeny z financí získaných prodejem. Bylo navrženo uhradit danou ztrátu na 
vrub finančních fondů, zbylou část uhradit z fondu oběžných aktiv, tj. z rezervního fondu 
0,196 mil.Kč, z investičního fondu 0,726 mil.Kč, část ztráty uhradit z nerozděleného zisku ve 
výši 0,202 mil.Kč a zbylou část 0,147 mil.Kč na vrub fondu oběžných aktiv. 
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Středisko služeb školám Jablonec nad Nisou hospodařilo se ztrátou ve výši 0,794 mil.Kč 
Kč. Dané zařízení obdrželo provozní příspěvek od zřizovatele, účelový příspěvek na odpisy a 
na přímé náklady na první pololetí. Druhé pololetí dané zařízení financovalo z vlastních 
zdrojů, které však nebyly v takové výši, aby pokryly dané náklady. Bylo navrženo uhradit 
danou ztrátu na vrub finančních fondů, zbylou část uhradit z fondu oběžných aktiv, tj. 
z rezervního fondu 0,707 mil.Kč, z  fondu oběžných aktiv 0,087 mil.Kč.

Služba škole Liberec, hospodařila se ztrátou ve výši 0,080 mil.Kč. Dané zařízení obdrželo 
provozní příspěvek od zřizovatele, účelový příspěvek na odpisy a na přímé náklady na první 
pololetí. Provoz dopravního hřiště byl financován celoročně. Druhé pololetí dané zařízení 
financovala z vlastních zdrojů, které však nebyly v takové výši, aby pokryly dané náklady. Na 
skladě zůstaly neprodejné zásoby. 
Bylo navrženo uhradit danou ztrátu z finančních fondů, zbylou část z fondu oběžných aktiv, 
tj. z investičního fondu 0,076 mil.Kč, z fondu oběžných aktiv 0,004 mil.Kč a 0,105 mil Kč 
(ztráta minulých let),  rezervní fond daná organizace nemá tvořen. 

Rok 2003 hodnotí resort jako rok, kdy došlo u škol a školských zařízení k určité 
stabilitě. Uskutečnilo se několik kroků, které vedly k narovnání rozdílů ve financování mezi 
jednotlivými typy škol a školských zařízení Libereckého kraje. Podařilo se pro rok 2003 
účelově vyčlenit částku určenou na odpisy svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku. Investiční fond organizací mohl být v daném roce plněn. Ukončila se další etapa 
optimalizace škol a školních zařízení, počtu pracovníků. 

Zprava o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 v tomto resortu byla 
projednána radou kraje dne 23.3.2004.

7.2.4.2. Resort sociální péče

V resortu bylo k 1.1.2003 zřízena příspěvková organizace Jedličkův ústav Liberec. 
K tomuto datu se stal kraj zřizovatelem dalších 9 příspěvkových organizací přecházejících ze 
zrušených okresních úřadů, k nimž přibyla v průběhu roku 2003 nově zřízená příspěvková 
organizace Centrum služeb spádové oblasti Jablonec (bývalá organizační složka OÚSS 
Jablonec n.N.). 

Z rozpočtu Libereckého kraje byl poskytnut příspěvek na provoz příspěvkových 
organizací řízených odborem sociálních věcí a problematiky menšin v celkové výši 218,162 
mil.Kč. Dále byly těmto organizacím poskytnuty z rozpočtu Libereckého kraje účelové 
neinvestiční prostředky na odpisy majetku ve výši 10,009 mil.Kč, účelové neinvestiční 
prostředky ve výši 2,5 mil.Kč na úhradu nákladů souvisejících  s provozem Centra sociálních 
služeb spádové oblasti Jablonec nad Nisou v právní formě – organizační složka Libereckého 
kraje.

Od jiných poskytovatelů byl jednotlivým příspěvkovým organizacím přiznán provozní 
příspěvek ve výši 12,231 mil.Kč. Z rozpočtu kraje byl dále pro jednotlivé příspěvkové 
organizace přiznán příspěvek na investiční výdaje v celkovém objemu 10,768 mil.Kč. Na 
úhradu investičních  akcí v rámci programového financování ISPROFIN bylo čerpáno 45,439 
mil.Kč, na financování neinvestičních výdajů akcí v rámci ISPROFIN byly čerpány ze 
státního rozpočtu prostředky ve výši  22,663 mil.Kč.
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Závazným ukazatelem k rozpočtu příspěvkových organizací byl v roce 2003 příspěvek 
na odpisy. Při roční účetní závěrce byl organizacím, které nenaplnily schválený příspěvek na 
odpisy nařízen jejich odvod. Odvody z důvodu nevyčerpaného příspěvku na odpisy činily 
celkem 0,392 mil.Kč. U příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb spádové oblasti 
Jablonec nad Nisou byl nařízen odvod nevyčerpaných účelových prostředků neinvestiční 
dotace na úhradu provozních nákladů předcházející  právní formy OÚSS Jablonec nad Nisou, 
kterého se stala CSSO Jablonec nad Nisou nástupnickou organizací, a to v celkové výši 
37.583 Kč. Předmětem odvodů byly dále nedočerpané prostředky účelové neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu na provoz Domova důchodců – Domu seniorů Liberec – Františkov ve 
výši 1,667 mil.Kč a dále nevyčerpané prostředky dotace na politiku zaměstnanosti z rozpočtu 
Úřadu práce Česká Lípa pro příspěvkovou organizaci ÚSP Jestřebí  ve výši 853 Kč.

Žádná z příspěvkových organizací z resortu sociálních věcí a problematiky menšin 
nevykázala ztrátu z výsledku hospodaření za rok 2003. Jejich zlepšený hospodářský výsledek 
činí 1,673 mil.Kč. Návrh na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků je vypracován 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 v tomto resortu byla 
projednána radou kraje dne 24.2.2004.

7.2.4.3. Resort kultury

V resortu byly k 1.1.2003 zřízeny 3 příspěvkové organizace (Krajská knihovna 
Liberec, Severočeské muzeum Liberec a Oblastní galerie Liberec), k nimž přibyly další dvě 
příspěvkové organizace (Vlastivědné muzeum Česká Lípa a Muzeum Turnov) přecházejí ze 
zrušených okresních úřadů.

Z rozpočtu Libereckého kraje byl poskytnut příspěvek na provoz výše citovaným 
příspěvkovým organizacím ve výši 65,096 mil.Kč. Dále byly poskytnuty účelové neinvestiční 
příspěvky ve schválené výši 0,288 mil.Kč. Z rozpočtu kraje byly tedy poukázány neinvestiční 
příspěvky  v celkové výši 65,384 mil.Kč. Schválené a poskytnuté investiční příspěvky 
z rozpočtu kraje činily celkem 2,700 mil.Kč. 

Od jiných poskytovatelů získaly příspěvkové organizace z resortu kultury neinvestiční 
příspěvky  celkem 4,527 mil.Kč Kč a investiční dotace ve výši 0,298 mil.Kč. Investiční 
dotace ISPROFIN 16,549 mil.Kč Kč, neinvestiční dotace ISPROFIN  0,558 Kč. 

Závazným ukazatelem v rozpočtu příspěvkových organizací byl příspěvek na odpisy. 
Při roční účetní závěrce byl organizacím, které nenaplnily schválený příspěvek na odpisy, 
nařízen jejich odvod. Odvody z důvodu nevyčerpaného příspěvku na odpisy činily celkem 
23 111,70 Kč. Z poskytnutých účelových investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje byl 
nařízen odvod z nedočerpané investiční dotace odvod ve výši 78 060,- Kč. 

Žádná z příspěvkových organizací z resortu kultury nevykázala ztrátu z výsledku 
hospodaření za rok 2003. Jejich zlepšený hospodářský výsledek činí  0,199 mil.Kč. Návrh na 
rozdělení zlepšených hospodářských výsledků je vypracován v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb. Výjimku tvoří rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Krajské vědecké 
knihovny, kde návrh na jeho rozdělení představuje užití tohoto výsledku na snížení vykázané 
ztráty z hospodaření roku 2001 a to z toho důvodu, že Krajská vědecká knihovna nevykazuje 
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na svém rezervním fondu, ze kterého je možno hradit ztráty za předchozí léta, zůstatek. Ztráta 
z hospodaření roku 2001 bude činit 1 949 363,00 Kč. 

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 v tomto resortu byla 
projednána radou kraje dne 24.2.2004.

7.2.4.4. Resort dopravy 

Financování  Krajské správy silnic Libereckého kraje, jediné organizace v resortu, 
probíhalo na základě smlouvy se SFDI č.134/2003, o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu SFDI na provoz silnic II. a III. třídy a  příkazní smlouvy o zajišťování majetkové 
správy a údržby na silnicích I. třídy na území Libereckého kraje. Za období roku 2003 bylo 
KSS LK  poskytnuto:

Titul platby Silnice Poskytnuto Kč Vyčerpáno Kč Vráceno  Kč
příspěvek z rozpočtu SFDI:

Běžné výdaje I. třídy 82 247 000 82 247 000
Z toho povodně 1 490 000 1 484 885 5 115
Běžné výdaje II. a III. třídy 261 959 000  261 959 000 
ISPROFIN – opravy II. a III. třídy 261 959 000 261 959 000  
ISPROFIN – investice. II. a III. třídy 47 223 742 47 223 742
Z toho povodně 9 999 780 9 999 780    

příspěvek z rozpočtu kraje:
Běžné výdaje II. a III. třídy 7 391 000 7 391 000
Investiční prostředky 52 551 783 52 551 783

Rozpočtem předepsaný odvod z odpisů byl  ve výši  500 000 Kč  odveden do rozpočtu 
kraje na zajištění případných nákupů pozemků pod silnicemi (odvedeno dne 28.03.2003 na 
účet č. 19-7964100227/0100). Ve skutečnosti bylo použito Libereckým krajem 121 570 Kč. 
Částka ve výši 378 430 Kč se stala součástí hospodářského výsledku LK. Vratka SFDI za 
nevyčerpané povodňové škody byla odeslána dne 09.1.2004 na účet č. 9324001/0710 v částce 
5 115  Kč. Organizace ukončila rok s hospodářským výsledkem  314 462,65 Kč, který vznikl 
výnosy z pronájmů pozemků a z výnosu ze zvláštního užívání silnic. Vytvořený zisk po 
schválení zřizovatelem byl rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu.

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2003 v tomto resortu byla 
projednána radou kraje dne 24.2.2004.

7.2.4.5 Resort zdravotnictví

V resortu zdravotnictví přešla ze zrušených okresních úřadů na kraj zřizovatelská 
funkce ke 12 příspěvkovým organizacím (2 nemocnice, 3 záchranné služby, 4 léčebny 
dlouhodobě nemocných, 2 dětské léčebny a 1 odborný ústav). V průběhu roku 2003 byly 
záchranné služby sloučeny v jedinou organizaci s krajskou působností. Z rozpočtu 
Libereckého kraje byl čerpán příspěvek na provoz těmto příspěvkovým organizacím  ve výši 
88,591 mil.Kč, dále byly čerpány účelové neinvestiční příspěvky ve výši 0,843 mil.Kč Kč, 
což z rozpočtu kraje činí celkově 89,434 mil.Kč. Investiční příspěvky z rozpočtu kraje celkem 
činily 29 520 000 Kč.
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Od jiných poskytovatelů získaly příspěvkové organizace v resortu zdravotnictví 
neinvestiční příspěvky celkem ve výši 204,925 mil.Kč. Investiční dotace ISPROFIN – celkem 
8,411 mil Kč a neinvestiční dotace ISPROFIN – 0,006 mil.Kč Kč.

Celkově činí hospodářský výsledek příspěvkových organizací ve zdravotnictví 
28,696 mil.Kč. 

Krajská nemocnice Liberec - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 72,003 mil.Kč bylo 
navrženo použít na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 66,161 mil.Kč, rozdíl ve výši 5,843 
mil.Kč přidělit do rezervního fondu. Krajská nemocnice Liberec obdržela v roce 2003 
neinvestiční dotaci na „oddlužení“ ve výši 104,823 mil.Kč.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - záporný hospodářský výsledek roku 2003 ve výši 
42 679 314 Kč bylo navrženo pokrýt v plné výši z rezervního fondu organizace. Nemocnice 
s poliklinikou Česká Lípa obdržela v roce 2003 na oddlužení neinvestiční dotaci ve výši  
74,660 mil.Kč.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje - zlepšený hospodářský výsledek roku 
2003 ve výši 1,287 mil.Kč bylo navrženo převést do rezervního fondu. Do rezervního fondu 
ZZS Libereckého kraje je započítán příděl z rezervního fondu ZZS Turnov ve výši 
1,972 mil.Kč a ztráta ZZS Česká Lípa ve výši 0,596 mil.Kč, jejichž účetnictví bylo uzavřeno 
k 30.9.2003, když k 1.10.2003 došlo ke sloučení záchranných služeb v Libereckém kraji.

LDN Pod Holým Vrchem Česká Lípa - hospodaření LDN skončilo ztrátou ve výši 0,159 
mil.Kč.Ztráta byla způsobena nárůstem mezd v roce 2003, plánován byl nárůst 0,4 mil.Kč, ve 
skutečnosti mzdy vzrostly o 0,63 mil.Kč a odvody o 0,218 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
organizace nemá pokryty fondy, bude organizaci při sestavování rozpočtu roku 2004 do 
věcných ukazatelů uloženo ztrátu řešit tak, aby ztráta byla pokryta ze zlepšeného 
hospodářského výsledku roku 2004.

LDN Nový Bor - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 809 Kč bylo navrženo převést do 
rezervního fondu organizace. 

LDN Jablonné v Podještědí - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 57 492 Kč bylo 
navrženo převést ve výši 45 994,- Kč do rezervního fondu a 11 498,- Kč do fondu odměn. 
Organizace vykazuje z  doplňkové činnosti ztrátu ve výši 75 750 Kč, což je v rozporu se 
zřizovací listinou.

LDN Jablonec nad Nisou - záporný hospodářský výsledek ve výši 0,467 mil.Kč bude pokryt 
z rezervního fondu organizace, jehož výše činí 0,628 978 Kč. Ztráta byla způsobena tím, že 
v průběhu roku, vzhledem k zhoršené kvalitě služeb soukromé prádelny v Liberci, uzavřela 
LDN smlouvu na praní prádla s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, jejíž služby jsou o 50 % 
dražší, avšak stále výhodnější než služby jiných soukromých prádelen. Dalším faktorem bylo 
navýšení plateb za úklidové služby. 

Odborný léčebný ústav TRN Cvikov - ztráta ve výši 0,492 mil.Kč bude uhrazena 
z rezervního fondu, jehož výše činí 0,761 mil.Kč. Organizace měla během roku vyrovnaný 
rozpočet s mírným přebytkem, aby nemusela být odvedena daň z příjmu, vyplatila organizace 
v prosinci 2003 odměny. 
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Dětská léčebna Cvikov - ztráta ve výši 0,775 mil.Kč bude pokryta z rezervního fondu, který 
je ve výši 0,910 mil.Kč. Ztráta je způsobena jednak nižší obložností tohoto zařízení 
v měsících mimo letní sezonu a jednak nepokrytím zvýšených nákladů na mzdy ze zákona, 
které nebyly pokryty příslušným navýšením plateb od zdravotních pojišťoven. 

Dětská ozdravovna Radostín - na pokrytí ztráty ve výši 0,797 mil.Kč bylo navrženo použít 
celý rezervní fond, který vykazuje zůstatek ve výši 0,183 mil.Kč, zůstatek ztráty potom 
pokrýt ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2004 a částečně z provozního 
příspěvku. Pro rok 2004 je plánováno zlepšit obložnost zařízení, která ztrátu v roce 2003 
zapříčinila. Pro rok 2003 bylo plánováno 16 000 ošetřovacích dnů, skutečnost však byla 
pouze 12 000 ošetřovacích dnů. Pro rok 2004 ozdravovna plánuje 16 500 ošetřovacích dnů.

7.2.5. Kapitola 914 – Působnosti

ORJ 01 – odbor kancelář hejtmana
(upravený rozpočet/5 350,0 tis. Kč – skutečnost/4 910,6 tis. Kč)

Rozpočtované prostředky byly téměř vyčerpány (na 91,79 %), přičemž nedočerpaný rozdíl ve 
výši 439,4 tis. Kč byl vytvořen nižšími výdaji při pořízení CD rom o Libereckém kraji 70,5 
tis. Kč, vydání měsíčníku LK 348,7 tis. Kč a při prezentačních akcích ke vstupu do Evropské 
unie, NATO 20,2 tis. Kč.

ORJ 02 – odbor rozvoje kraje
(upravený rozpočet/12 014,5 tis. Kč – skutečnost/5 979,5 tis. Kč)

Neinvestiční výdaje odboru se jeví jako nečerpané ve výši 6 035,0 tis. Kč např. v oblastech 
přípravy a realizace projektů, programů rozvoje územního obvodu kraje, pořizování a správy 
dat, územní energetické koncepce. Kompenzací zaúčtovaných investičních výdajů tohoto 
odboru, které jsou naopak překročeny o  4 759,1 tis. Kč, vyplyne úspora rozpočtovaných 
prostředků odboru 1 275,9 tis. Kč.

ORJ 03 – odbor ekonomický
(upravený rozpočet/1 311,9 tis. Kč – skutečnost/586,8 tis. Kč)

Úspora rozpočtovaných prostředků ve výši 725,1 tis. Kč byla vytvořena nižšími úhradami 
poplatků, daní a poradenských služeb.

ORJ 04 – odbor školství a mládeže
(upravený rozpočet/4 450,0 tis. Kč – skutečnost/4 433,8 tis. Kč)

Odbor školství vyčerpal téměř na 100 % rozpočet výdajů – nevyčerpáno 16,2 tis. Kč, což 
představuje malé nedočerpání výdajů určených na prezentaci středních 
uměleckoprůmyslových škol, publikační, prezentační činnost aj.

ORJ 05 – odbor sociálních  věcí a problematiky menšin
(upravený rozpočet/1 505,0 tis. Kč – skutečnost/796,1 tis. Kč)
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K úspoře prostředků ve výši 708,9 tis. Kč došlo především v důsledku využití poskytnuté 
státní účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí určené na zavádění komunitního 
plánování a na podporu zavádění standardů kvality v sociálních službách

ORJ 06 – odbor dopravy 
(upravený rozpočet/266 463,0 tis. Kč – skutečnost/266 896,1 tis. Kč)

K přečerpání výdajů odboru došlo zohledněním převodu finančních prostředků resp.příspěvků  
obcí LK na dopravní obslužnost území v závěru roku 2003 ve výši 6 402,7 tis. Kč k jejich 
využití v roce 2004 v této oblasti. 

ORJ 07 – odbor  kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu 
(upravený rozpočet/10 321,6 tis. Kč – skutečnost/10 257,2 tis. Kč)

Úspora výdajů ve výši 64,4 tis. Kč vznikla nedočerpáním výdajů v oblasti cestovního ruchu 
23,3 tis. Kč, propagace kultury a.rozvojových dokumentů 20,0 tis. Kč, památkové péče 10,0 
tis. Kč a tělovýchovy a sportu 11,1 tis. Kč.

ORJ 08 – odbor životního prostředí a zemědělství  
(upravený rozpočet/5 080,0 tis. Kč – skutečnost/4 712,3 tis. Kč)

Nedočerpané prostředky odboru ve výši 367,7 tis. Kč představují nižší výdaje např.  v oblasti 
posuzování vlivů na životní prostředí 98,5 tis. Kč, ochrany přírodních stanovišť 185,7 tis. Kč,
podpory akcí pro zemědělství 41,6 tis. Kč, posudky, plány péče, záchranné programy 41,9 tis. 
Kč. 

ORJ 09 – odbor zdravotnictví  
(upravený rozpočet/27 871,0 tis. Kč – skutečnost/22 011,3 tis. Kč)

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 859,7 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu 
reorganizace  pohotovostních služeb na území LK k 1.5.2003. Dále nedočerpání rozpočtu 
ovlivnily přijaté dotace ze státního rozpočtu na likvidaci neupotřebitelných léčiv a na náklady 
spojené se zajištěním registru TBC a kalmetizaci.

ORJ 10 – odbor legislativní a právní
(upravený rozpočet/300,0 tis. Kč – skutečnost/0,0 tis. Kč) Rozpočtované prostředky nebyly 
čerpány

ORJ 11 – odbor územního plánování a stavebního řádu
(upravený rozpočet/1 468,6 tis. Kč – skutečnost/829,4 tis. Kč)

Úspora rozpočtovaných prostředků ve výši 639,2 tis. Kč  vznikla nižšími výdaji v oblasti 
koncepce územního plánu VÚC kraje a technických pomocí

ORJ 12 – odbor informatiky
(upravený rozpočet/9 800,0 tis. Kč – skutečnost/9 622,1 tis. Kč)
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Nevyčerpané prostředky ve výši 177,9 tis. Kč představují vykompenzovaný objem výdajů 
nedočerpaných např. nákup licencí 325,3 tis. Kč, koncepčních a projektových prací 34,1 tis. 
Kč, servisních smluv 31,1 tis. Kč a přečerpaných výdajů  za nákupy HW, udržovací poplatky, 
opravy a údržbu 231,6 tis. Kč. 

ORJ 13 – odbor správní
(upravený rozpočet/0,0 tis. Kč – skutečnost/0,0 tis. Kč)

V oblasti samostatné a přenesené působnosti nebyly odboru prostředky rozpočtovány.

ORJ 14 – odbor ochrany, obrany a krizového řízení
(upravený rozpočet/12 400,0 tis. Kč – skutečnost/2 847,0 tis. Kč)

Nedočerpání finančních  prostředků odboru ovlivnilo nulové čerpání v oblasti řešení 
krizových situací (plánováno 9 500,0 tis. Kč) a  prostředky určené na prevenci krizových 
situací byly nevyčerpány o 53,0 tis. Kč.

7.2.6. Kapitola 915 - Granty

7.2.6.1. Resort školství a mládeže

Odbor školství a mládeže přijal 229 žádostí o celkových požadavcích  17,03 mil.Kč 
v následujících vyhlášených programech:  

                 G1 – podpora výchovy a vzdělávání,
                 G2 – podpora volnočasových aktivit a preventivní péče ve školství,
                 G3 – podpora sociální práce ve školství – dobrovolnictví.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost posoudil a vyhodnotil žádosti o finanční 
příspěvek, jeho návrh 59 příjemců dotace ve výši 1 000 000 Kč schválilo na svém zasedání 
ZK dne 23.5.2003. Schváleným projektům byly přiznány příspěvky v rozpětí  4   až  70 tis.Kč

Přednostně byly podpořeny například tyto velmi zajímavé aktivity:

 „Nauč se zachránit život“ – účastníci kurzu se naučili základní ošetření ran, zastavení 
všech druhů krvácení, ošetření popálenin a omrzlin a hlavně život zachraňující úkony. 
Samozřejmostí byl také výcvik komunikace se záchrannou službou.

 „Medvídek Bobo“ – jedná se o komplexně pojatý výukový projekt primární prevence 
kriminality a dalších sociálně patologických jevů pro děti z mateřských škol. Cílem 
projektu je prevence v co nejnižším věku, kdy se začíná formovat osobnost dítěte.

 „Včelařství – chov včel, využití včelích produktů a zpracování včelařsky zajímavých 
rostlin“ – děti pochopily význam včel – opylovatele pro přírodu. Vyzkoušely si, jak 
ošetřovat včelstvo, proč a jak léčit včely, seznámily se s včelími produkty a jejich 
využitím.
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Závěrečná vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků z grantového programu LK –
resortu školství a mládeže byla řádně a v požadovaném termínu příjemci dotace předložena.

7.2.6.2. Resort kultury, památkové péče, TVaS, CR

Pro grantové programy v tomto resortu  tohoto resortu byla v roce 2003 v rozpočtu 
vyčleněna částka 2,086 mil.Kč.

Celková alokace pro grantový program G4 – Významné sportovní a tělovýchovné 
akce a aktivity ve prospěch tělovýchovy a sportu činila 1 mil.Kč Kč. Program byl rozdělen 
na tři podprogramy:

A.1. Významné tělovýchovné a sportovní akce pro mládež a dospělé v LK
A.2. Podpora činnosti zdravotně postižených sportovců
A.3. Podpora aktivit krajského rozsahu ve prospěch tělovýchovy a sportu

V podprogramu A.1. byla alokovaná částka rozdělena mezi 42 projektů. Ke dni 
31.12.2003 byla vyplacena příjemcům částka 530.000,- Kč. V podprogramu A.2. byla 
alokovaná částka rozdělena mezi 10 projektů. Ke dni 31.12.2003 byla vyplacena příjemcům 
částka 135.000,- Kč. ( 2 příjemci odstoupili od smlouvy). V podprogramu A.3. byla 
alokovaná částka rozdělena mezi 3 projekty. Ke dni 31.12.2003 byla vyplacena příjemcům 
částka 320.000,- Kč. Možnosti vyplacení zálohy do výše 50% rozpočtových nákladů 
v programu G4 využil pouze 1 žadatel. 

Celková alokace pro grantový program G 5 – Podpora rozvoje cestovního ruchu 
v LK činila 0,586 mil.Kč. Program byl rozděleny na tři podprogramy: 

A.1 Podpora při vydávání regionálních propagačních materiálů 
A.2 Podpora nových struktur cestovního ruchu 
A.3 Podpora spolupráce, zajišťování informačního servisu a regionálních služeb

                  informačních středisek v LK.

V podprogramu A.1 byla alokovaná částka rozdělena mezi 8 projektů. Ke dni 31. 12. 
2003 byla vyplacena příjemcům částka 133 000,- Kč. (1 příjemci nebyl po předloženém 
vyúčtování přiznán finanční příspěvek z důvodu nesplnění předmětu podpory). 
V podprogramu A.2 bylo alokována částka rozdělena mezi 3 projekty. Ke dni 31. 12. 2003 
byla vyplacena částka 140 000,- Kč. V podprogramu A.3 byla alokovaná částka rozdělena 
mezi 13 projektů. Ke dni 31. 12. 2003 byla vyplacena příjemcům částka 292 998,- Kč. 
Možnosti vyplácení zálohy do výše 50% rozpočtovaných nákladů v programu G 5 využili 
pouze 2 žadatelé.

Celková alokace pro grantový program G6 – Obnova kulturních památek činila 0,2 
mil.Kč. V programu G6 byla alokovaná částka rozdělena mezi 8 projektů. Ke dni 
31.12.2003 byla vyplacena příjemcům částka ve výši 195.200,- Kč (1 příjemce snížil 
celkové náklady na akci o 4.800,- Kč).  Jeden žadatel, jehož žádosti o příspěvek bylo na 
základě schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje ze dne 20. 5. 2003 (usn. č. 206/03/ZK) 
vyhověno, poskytnutí příspěvku dodatečně odmítl (před podepsáním smlouvy). Příslušná 
částka byla na základě usn. č. 301/03/ZK ze dne 26. 8. 2003  rozdělena mezi další dva 
žadatele. 
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Celková alokace pro grantový program G7 - Podpora kulturně výchovných aktivit 
pro děti a mládež činila 0,15 mil.Kč. V programu G7 byla alokovaná částka rozdělena 
mezi 15 projektů. Ke dni 31.12.2003 byla vyplacena příjemcům částka ve výši 126.573,- Kč 
( 1 příjemce odstoupil od smlouvy, 2 příjemci snížili celkové náklady na akci a 1 příjemce 
nedoložil řádně a v požadované výši doklady potřebné k vyúčtování  ).

Celková alokace pro grantový program G8 – Podpora místní kultury činila alokace 
též  0,15 mil.Kč.. V programu G8 byla alokovaná částka rozdělena mezi 18 projektů. Ke dni 
31.12.2003 byla vyplacena příjemcům částka 133.964,- Kč (1 příjemce odstoupil od 
smlouvy, 2 příjemci snížili celkové náklady na akci a 2 příjemci nedoložili řádně a 
v požadované výši doklady potřebné k vyúčtování ).

7.2.6.3. Resort rozvoje kraje

Na grantový program G9 bylo v roce 2003 uvolněno celkem 1,543 mil.Kč. Bylo 
přijato celkem 115 žádostí a uspokojeno jich bylo 21. V průběhu příjemce Venkovský prostor 
oznámil, že grant čerpat nebude a proto mohl být uspokojen další žadatel, který byl schválen 
tzv. „ pod čarou“. Projekt nemohl být realizován z důvodu nevyjasněných majetkových 
vztahů. Další žadatel Agentura regionálního rozvoj kraje s.r.o. oznámil nečerpání finančních 
prostředků v 12/2003 a proto již nemohl být uspokojen další žadatel. Bohužel, v říjnu jsme 
byli ujištěni, že projekt dokončen bude i přes personální problémy, ale nestalo se tak.

Z Grantu G9 byla podpořena publikace: Průvodce programy malého a středního 
podnikání pro Liberecký kraj ze zdrojů Státního rozpočtu a EU pro rok 2004. Publikace byla 
vydána v nákladu 500 kusů. Její kvalita vzhledem k nedostatku informací o programech EU 
není velká. 

Převážnou část podpořených projektů tvořily projektové dokumentace. Žadatelé tento 
zdroj podpory velmi uvítali, protože v žádném existujícím programu podpory ČR nelze žádat 
o dotaci na projektové práce. Grant z LK na projekt a inženýrskou činnost umožnil panu 
Josefu Šourkovi provést přestavbu své mlékárny tak, aby splňovala normy EU. Projektově 
byla podpořena příprava řemeslného skanzenu ve Zdislavě. Kde tato v budoucnu realizovaná 
aktivita umožní rozvoj samotné obce. Žadatelem byla ZO ČSOP VIA Zdislava. Celkem bylo 
vyčerpáno 1,450 mil.Kč.

7.2.6.4. Resort dopravy

Na grantový program G 10 – Podpora zvýšení bezpečnosti silničního provozu  bylo v roce 
2003 uvolněno celkem 0,200 mil.Kč. Celkem bylo přijato 22 žádostí na poskytnutí účelových 
finančních prostředků, včetně předložených věcných projektů. Po projednání ve Výboru pro
dopravu LK, bylo vybráno celkem 7 subjektů, resp. 6 měst a obcí a 1 nezisková organizace, 
jak je uvedeno v dále uvedeném hodnocení. Vybrané grantové programy splnily 3 základní 
programové skupiny a to: 

- výchovné programy
- opatření na ochranu účastníků silničního provozu
- výstavy, prezentace
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Město Rovensko pod Troskami – grantová akce realizována plném rozsahu. Dne 06. 08. 
2003 byla provedena  kontrola nového dopravního značení na místě pracovníkem odboru 
dopravy KÚLK za spoluúčasti starosty města. 

Město Turnov – realizace grantové akce “Dopravní výchova žáků mateřských škol 
předškolního věku“ proběhla v měsíci září 2003.  Akce byla zaměřena na cílovou skupinu 
předškolní mládeže, s cílem seznámit je s nejdůležitějšími dopravními značkami a procvičit
základní modelové situace v silničním provozu.Celková účast 325 dětí ze 20 mateřských 
školek.  

Obec Chotyně – grantová akce realizována plném rozsahu. Stavební akce na úpravě 
chodníků před Základní školou, včetně zřízení přechodu pro děti, byla realizována v průběhu 
měsíce září 2003. Provedena kontrola, včetně fotodokumentace.
Obec Košťálov – grantová akce „Bezpečně ve školním roce i o prázdninách“ proběhla 
formou soutěže žáků 1.-5. ročníku Základní školy v Košťálově dne 25. září 2003. Dále byla 
zajištěna i výuka o bezpečném pohybu na přechodech místní komunikace dětí z Mateřské 
školy. Cíle akce bylo dosaženo.

Město Jablonec nad Nisou – realizováno dopravní značení formou dopravní značky A 12 
„Děti“ zvýrazněné po obvodu LED diodami, které blikají s přednastavenou frekvencí. Systém 
je zásoben elektrickou energií z městského osvětlení, pomocí samočinně se nabíjejících 
akumulátorů. Značky jsou instalovány v počtu 8 kusů. Bylo provedeno jejich odborné seřízení 
tak, aby vše k zahájení nového školního roku 2003-2004 dobře fungovalo. Realizované 
dopravní značení bylo pracovníky odboru dopravy KÚLK zkontrolováno – pořízena 
fotodokumentace. 

Obec Tatobity – realizace zpomalovacích pruhů a dopravního značení před Základní školou 
a mateřskou školou provedena dle původního záměru v září 2003. Provedena kontrola dne 9. 
12. 2003, pořízena fotodokumentace. Akce splněna.

M.J.L. Sport Club Frýdlant ÚAMK ČR – akce „Dětský den Hrádek nad Nisou-motto: 
BESIP“ proběhla u příležitosti „Dne dětí“ dne 31. 05. 2003 v areálu Kristýna v Hrádku n. 
Nisou. Byly provedeny ukázky funkcí trenažeru BESIP ( funkce zádržných zařízení 
v automobilech ), ukázky záchranářské a vyprošťovací techniky a propagační materiál BESIP. 
Doloženo fotografií z „Libereckého Dne“. Celková účast cca 4 000 lidí dle novinové anonce.

7.2.6.5. Resort ochrany, obrany a krizového řízení

Na grantový program G11 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byla 
v roce 2003 vyčleněna z rozpočtu Libereckého kraje částka 1,585 mil.Kč Kč. Odboru došlo 
celkem 214 žádostí o příspěvek. Žádosti byly v souladu s vyhlášenými podmínkami rozděleny 
podle předmětu podpory na 4 kategorie s různou výší příspěvku kraje:

A.1 Činnost související s výchovou dětí a mládeže (příspěvek do výše 70 % plánovaných 
nákladů)

A.2 Letní tábory a soustředění mladých hasičů (příspěvek do výše 100,- Kč/dítě/den, 
nejvýše 70 % plánovaných nákladů)
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A.3 Organizování soutěží s hasičskou tématikou (příspěvek do výše 50 % plánovaných 
nákladů)

A.4 Organizování akcí propagující požární ochranu a činnost dobrovolných hasičů 
(příspěvek do výše 40 % plánovaných nákladů)

Procentuální podíly příspěvků pro jednotlivé kategorie grantu však bylo nutno úměrně snížit 
tak, aby mohly být uspokojeny všechny přijaté žádosti. Přesná kriteria rozdělení snížených 
procentních příspěvků byla podrobně diskutována ve zprávě do rady kraje (6. 5. 2003) a do 
zastupitelstva kraje (20. 5. 2003). Celkové rozdělení příspěvků je patrné z následující tabulky:

Kategorie Počet došlých žádostí Přijato Zamítnuto Příspěvek kraje
A.1  63  41 22    230 230,--
A.2   36  36 --    650 020,--
A.3   80  79   1    641 020,--
A.4   35  18 17    228 800,--

Celkem 214 174 40 1 585 000,--

Z plánovaných 174 akcí se 8 neuskutečnilo, v průběhu roku byly z různých objektivních 
důvodů zrušeny. U 22 akcí byly vyplaceny menší finanční příspěvky než bylo původně 
plánováno – skutečně vynaložené náklady na akce byly podstatně nižší, než plánované. 

7.2.7. Kapitola 919 – Všeobecná pokladní správa

V rámci této kapitoly byla vytvořena ve schváleném rozpočtu kraje 2003 finanční 
rezerva ve výši 16,183 mil.Kč, z níž:

- 13 mil.Kč bylo předurčeno resortu dopravy na řešení problematiky spojené s 
dopravní obslužností,

- 2,493 mil.Kč na řešení přechodu zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací 
přecházejících k 1.1.2003 v resortech kultury, zdravotnictví a vnitřní správě ze 
zrušených okresních úřadů na kraj 

- 0,7 mil.Kč na řešení případných potřeb souvisejících s přechodem vybraných 
činností ze zrušených okresních úřadů do působnosti kraje.  

V průběhu roku 2003 bylo využito finanční rezervy v resortech dopravy, kultury, 
zdravotnictví a vnitřní správy. Rezerva ve výši 0,7 mil.Kč nabyla využita. Objem finanční 
rezervy byl v průběhu roku navýšen o finanční prostředky „vytěsněné“ z rozpočtu kraje 
poskytnutými účelovými dotacemi (mj. 0,360 mil.Kč na výkon správních činností).   

7.2.8. Kapitola 920 – Kapitálové výdaje

7.2.8.1. Resort rozvoje kraje

Upravený rozpočet 10 075,47 tis.Kč; čerpáno 14 834,61 tis.Kč  
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Z kapitálových výdajů byl pořízen 50% podíl kraje v Agentuře regionálního rozvoje, 
jejímž zřizovatelem je Euroregion Nisa, pokračovaly práce na projektu Regiotram Nisa a byly 
zafinancovány zastupitelstvem kraje vybrané drobné investiční akce měst a obcí v působnosti 
kraje. K překročení čerpání výdajů došlo v závěru roku proplacením došlých faktur 
souvisejících s projektem Regiotram Nisa, kdy již nebylo možné přijmout příslušné 
rozpočtové opatření, přestože potřebné finanční prostředky měl  resort k dispozici z úspory 
běžných výdajů v resortu.  

7.2.8.2. Resort školství a mládeže

Upravený rozpočet  9 381 tis.Kč; čerpáno 8 430 tis.Kč
  

Z kapitálových výdajů byly hrazeny práce na projektu „Centrum vzdělanosti 
Libereckého kraje, poskytnuty investiční dotace na reprodukci majetku kraje svěřeného do 
správy krajem zřízených příspěvkových organizací v resortu a reprodukci majetku ve 
vlastnictví měst a obcí v působnosti kraje.

7.2.8.3. Resort sociální péče

Upravený rozpočet 10 767,95 tis.Kč; čerpáno 10 917,95 tis.Kč

Z kapitálových výdajů byly poskytnuty investiční dotace na reprodukci majetku kraje 
svěřeného do správy krajem zřízených příspěvkových organizací v resortu a byly 
zafinancovány zastupitelstvem kraje vybrané drobné investiční akce měst a obcí v působnosti 
kraje. 

7.2.8.4. Resort dopravy

Upravený rozpočet 54 379,79; čerpáno 53 899,35 tis.Kč

Z kapitálových výdajů byly hrazeny výdaje na pořízení nemovitého majetku kraje 
(výkupy pozemků) a poskytnuty investiční dotace na reprodukci majetku kraje svěřeného do 
správy krajem zřízené příspěvkové organizací v resortu a byly zafinancovány zastupitelstvem 
kraje vybrané drobné investiční akce měst a obcí v působnosti kraje. 

7.2.8.5. Resort kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 16 087,43 tis.Kč; čerpáno 15 744,84 tis.Kč

Z kapitálových výdajů byly poskytnuty investiční dotace na reprodukci majetku kraje 
svěřeného do správy krajem zřízených příspěvkových organizací v resortu a byly 
zafinancovány zastupitelstvem kraje vybrané drobné investiční akce měst a obcí v působnosti 
kraje. 
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7.2.8.6. Resort životního prostředí  a zemědělství

Upravený rozpočet 5 876 tis.Kč; čerpáno 5 788,07 tis.Kč

Z kapitálových výdajů byly zafinancovány zastupitelstvem kraje vybrané drobné 
investiční akce měst a obcí v působnosti kraje. 

7.2.8.7. Resort zdravotnictví

Upravený rozpočet 30 234 tis.Kč; čerpáno 30 234 tis.Kč 

Z kapitálových výdajů byly poskytnuty investiční dotace na reprodukci majetku kraje 
svěřeného do správy krajem zřízených příspěvkových organizací v resortu

7.2.8.8. Resort územního plánování a stavebného řádu

Upravený rozpočet 281,40 tis.Kč; čerpáno 27,17 tis.Kč

Z kapitálových výdajů byly hrazeny investiční výdaje spojené s pořízením 
dlouhodobého nehmotného majetku (mj. koncepce, studie, územní plány). V průběhu roku 
2003 tak bylo reagováno na připomínku auditora k hospodaření kraje za rok 2002, kdy 
rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky jednotlivých resortů v provozní části 
rozpočtu kraje 2003 s určením na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku převedeny do 
kapitálové části rozpočtu kraje 2003. Toto opatření se týkalo všech resortů, u kterých bylo 
pořízení nehmotného majetku alokováno v běžných provozních výdajích.  

7.2.8.9. Resort informatiky

Upravený rozpočet 10 000 tis.Kč; čerpáno 9 835,08 tis.Kč

Z kapitálových výdajů byly hrazeny investiční výdaje spojené s pořizováním SW a 
HW  investiční povahy včetně zafinancování investičních akcí spojených s rozvojem 
informatiky kraje.

7.2.8.10. Resort kanceláře ředitele

Upravený rozpočet 53 234,17 tis.Kč; čerpáno 50 122,09

Z kapitálových výdajů byl uhrazen doplatek kupní ceny na pořízení objektu SVÚT a 
současně zahájena koncem roku 2003 jeho rekonstrukce, zřízeno krizové centrum kraje a 
spolufinancovány projekty hrazené ze systémových dotací státního rozpočtu (rekonstrukce 
parku a parkoviště u objektu kraje). Kancelář ředitele z těchto výdajů dále hradila pořízení 
movitého majetku kraje mj. vozidla, stroje a zařízené nezbytné k provozu kraje a krajského 
řadu 
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8. Fondové hospodaření kraje 2003

K 1.1.2003 měl kraj zřízen jediný peněžní fond, kterým byl Sociální fond kraje. Zdroje 
fondu pro rok tvořily:

- zůstatek finančních prostředků na fondu k 1.1.2003
- základní příděl 2% z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje a 

vplacených platů zaměstnancům kraje.

V průběhu roku 2003 byly provedeny úpravy rozpočtu fondu související se změnou  
organizační struktury organizačních složek kraje a vypořádány vzájemné finanční vztahy 
s těmito organizačními složkami. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schváleným, resp. 
upraveným rozpočtem fondu 2003. Zůstatek finančních prostředků sociálního fondu z roku 
2003 byl převeden do rozpočtu sociálního fondu kraje 2004. Přehled o tvorbě a čerpání 
finančních prostředků sociálního fondu kraje je uveden v příloze č. 28 zprávy.   

9. Kontrola rozpočtu kraje 2003

Průběžná kontrola a operativní hodnocení plnění rozpočtu kraje v roce 2003 prováděl 
ekonomický odbor, který počínaje měsícem březnem 2003 (za období leden až únor) 
zpracovával, radě, finančnímu výboru a zastupitelstvu kraje předkládal k projednání,  měsíčně 
zprávu o plnění rozpočtu kraje za uplynulé období. 

Součástí kontroly rozpočtu kraje, zejména na úseku rozpočtového hospodaření 
příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených krajem, se staly i jednotlivé 
kontrolní akce prováděné Kontrolním orgánem krajského úřadu a odborem kontroly 
Krajského úřadu Libereckého kraje (viz usnesení rady kraje k jednotlivým kontrolním akcím).

Tvorba a čerpání rozpočtu kraje za rok 2003 se staly rovněž předmětem průběžného a 
závěrečného auditu prováděného nezávislou auditorskou firmou VGD Podzimek – Šuma, 
spol. s r.o.. Výrok nezávislého auditora je nedílnou součástí „Závěrečného účtu Libereckého 
kraje za rok 2003“ (viz zvláštní příloha).

10. Finanční vypořádání kraje za rok 2003

Finanční vypořádání Libereckého kraje se státním rozpočtem za rok 2003 bylo 
zpracováno v souladu s § 75, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
změn a doplňků a vyhláškou č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem a to následovně:

a/ na základě § 10  vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 
finančního vypořádání, předložil kraj finanční vypořádání dotací poskytnutých kraji z 
kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa a z kapitoly 397 – Operace státních finančních 
aktiv státního rozpočtu mj. související s:

- posílením výkonu státní správy v přenesené působnosti 
- vyplácením dávek sociální péče
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- částečnou úhradou prokazatelné ztráty pravidelné linkové autobusové a železniční 
osobní dopravy

- úhradou poštovného a poukázečného v rámci systému státní sociální podpory
- úhradou výdajů spojených s přípravou a konáním referenda o přistoupení ČR k EU 

a s mimořádnými volbami do zastupitelstev obcí
- úhradou projektů sociální prevence, prevence kriminality a integrace romské 

komunity
- likvidací nepoužitelných léčiv a prevencí TBC
- úhradou závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

     v termínu do 27. 2. 2004 

b/  na základě § 6 vyhlášky č. 531/2002Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 
finančního vypořádání, předkládá kraj finanční vypořádání dotací poskytnutých z ostatních 
kapitol  státního rozpočtu – z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 314 -      
Ministerstvo vnitra, 315 – Ministerstvo životního prostředí, 317 – Ministerstvo pro místní      
rozvoj, 327 – Ministerstvo dopravy, 329 – Ministerstvo zemědělství, 333 – Ministerstvo      
školství a mládeže, 334 – Ministerstvo kultury, 335 – Ministerstvo zdravotnictví, 375 –       
Státní úřad pro jadernou bezpečnost státního rozpočtu mj. souvisejících s:  

- úhradou přímých nákladů příspěvkových organizací kraje a obcí v působnosti LK  
ve školství,  a soukromých školách,

- úhradou vybraných potřeb jednotlivých resortů kraje 
- úhradami výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti

v termínu do 13. 2. 2004 

c/ v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 
programů  reprodukce majetku a podmínkami uvedenými v rozhodnutích příslušných  
správců  programů, související se závěrečným vyhodnocením akcí neinvestiční a investiční 
části konkrétního programu (ISPROFIN) a to v termínech stanovených v rozhodnutích 
správců konkrétních programů. Nedočerpané limity – finanční prostředky zůstávají na účtech 
státního rozpočtu a z rozpočtu kraje se do státního rozpočtu nepřeváděly.

Přehledy o využití poskytnutých účelových a systémových dotacích v rozpočtu kraje 
2003 jsou uvedeny v přílohách č. 23 a 24 zprávy.

11. Výsledek rozpočtového hospodaření kraje 2003

Výsledek rozpočtového hospodaření kraje byl sestaven v souladu s metodikou 
Ministerstva financí a odsouhlasen nezávislým auditorem. Výsledkem rozpočtového 
hospodaření kraje za rok 2003 je stav účtu 933 – Převod zůstatku a výdajů z minulých let ve 
výši  118,74 mil.Kč.

Pro potřebu stanovení objemu disponibilních finančních prostředků k využití po 
1.1.2004 je nezbytné výsledek hospodaření kraje za rok 2003 upravit o:

Odstraněno: 28

Odstraněno: 

Odstraněno: 

Odstraněno: 

Odstraněno: 

Odstraněno: 

Odstraněno: 15

Odstraněno: - 2 -¶
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- v roce 2003 poskytnuté a nesplacené finanční návratné výpomoci (půjčky) v úhrnné 
výši 15,3 mil.Kč (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 15 mil.Kč a obce Kravaře 
0,3 mil.Kč),

- objem finančních prostředků zúčtovatelných se státním rozpočtem za rok 2003 
(vypořádání poskytnutých dotací) v úhrnné výši 1,05 mil.Kč.

Úhrnná výše objemu disponibilních finančních prostředků kraje k využití po 1.1.2004 
tak činí 102,39 mil.Kč. 

Rozbor zůstatku účtu 933, propočtu výsledku hospodaření kraje za rok 2003 a objemu 
disponibilních finančních zdrojů kraje využitelných po 1.1.2004 je uveden v příloze č. 29. 
V příloze č. 28 je současně připojen výpočet ukazatele zadluženosti Libereckého kraje 
k 1.1.2004.  

12. Přezkoumání hospodaření kraje

Rozpočtové hospodaření kraje bylo, v souladu se zákonem č. 129/2002 Sb., o krajích 
ve znění změn a doplňků a zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými 
směrnicemi, přezkoumáno nezávislou auditorskou firmou VGD, Podzimek a Šuma – Audit, 
spol. s .r.o. Výrok auditora o přezkoumání hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2003 je 
připojena ve zvláštní příloze k Závěrečnému účtu Libereckého kraje za rok 2003.

13. Návrh na použití  disponibilních finančních prostředků 
z výsledku hospodaření kraje 2003

S odvoláním se na dosavadní výsledky jednání zastupitelstva a rady kraje k řešení 
vybraných aktuálních potřeb kraje v roce 2004 byl dne 16.5.2004 na pracovním jednání všech 
členů rady kraje jednohlasně doporučen návrh na využití celého disponibilního objemu 
finančních prostředků z  výsledku hospodaření  kraje za rok  2003 ve výši 102,39 mil.Kč 
v rozpočtu kraje 2004. 

14. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/04

Z disponibilního objemu finančních prostředků výsledku hospodaření kraje za rok 
2003 ve výši 102,39 mil.Kč je navrhováno k: 

a) úhradě závazků kraje přecházejících z roku 2003 do roku 2004,

kap. 910 – Zastupitelé 
ORJ 01 – kancelář hejtmana – úhrada faktur za nákup materiálu ve výši            55,00 tis.Kč

kap. 912 – Organizační složky 
ORJ 15 – Správa majetku kraje – běžné provozní výdaje        520,00 tis.Kč

kap. 914 – Působnosti
ORJ 03 – ekonomický odbor – finanční operace roku 2003 vč. doplatků 

   vyměřené daně z převodů nemovitostí           737,68 tis.Kč    
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kap. 920 – Kapitálové výdaje 
ORJ 06 – odbor dopravy        – výkupy pozemků     1 880,00 tis.Kč

kap. 930 – Investiční fond
ORJ 04 – odbor školství         - investiční příspěvek obci Jablonné 

   v Podještědí – schváleno ZK v roce 2003        300,00 tis.Kč 
   rekonstrukce hřiště

ORJ 04 – odbor školství - investiční dotace příspěvkové organizaci kraje
   Dům dětí a mládeže Větrník,  rek. V-klubu
   schválené ZK 2003                                            650,00 tis.Kč

ORJ 06 – odbor dopravy - investiční příspěvek obci Stvolínky
   výstavba opěrné zdi při komunikaci
   schváleno ZK v roce 2003        100,00 tis.Kč

ORJ 03 – ekonomický odbor  - navýšení finanční rezervy fondu
   z nerealizovaných investičních akcí 2003         350,00 tis.Kč     

kap. 931 – Krizový fond
ORJ 14 – odbor obrany, ochrany a krizového řízení – převod nevyčerpaných 
                                                  prostředků na krizové situace schválené 

   zastupitelstvem kraje při zřízení fondu    9 500,00 tis.Kč 

navýšení rozpočtu kraje 2004                         celkem  (a)                         14 092,68 tis.Kč

b) zajištění potřeb roku 2004 rozpočtem kraje 2004 doposud nezajištěné

kap. 912 – Organizační složky
ORJ 15 – Správa majetku kraje – běžné provozní výdaje        350,00 tis.Kč

kap. 913 – Příspěvkové organizace
ORJ 04 – školství – provozní příspěvek školám na pojištění majetku
                                kraje svěřeného do správ těchto organizací                       1 800,00 tis.Kč

ORJ 04 – školství – Dům dětí a mládeže Větrník – provozní příspěvek
         na zajištění provozu nové kapacity V-klubu    1 200,00 tis.Kč 

ORJ 06 – doprava – Krajská správa silnic – provozní příspěvek
          na opravy silnic II a III.třídy   30 000,00 tis.Kč

ORJ 09 – zdravotnictví – Zdravotnická záchranná služba LBK
                  provozní příspěvek na činnost      9 400,00 tis.Kč



-       -25

kap.914 – Působnosti 
ORJ 02 – rozvoj kraje – rozšíření spolupráce s Krajskou hospodářskou

                komorou                   1 000,00 tis.Kč

ORJ 08 – životní prostředí – ustavení fondu ochrany vod dle zákona 
o vodách                               1 000,00 tis.Kč 

ORJ 08 – životní prostředí – enviromentální výchova       1 000,00 tis.Kč
           podpora zemědělství          800,00 tis.Kč
           hospodaření s odpady           399,00 tis.Kč
           vodní hospodářství           300,00 tis.Kč
           ochrana přírodních stanovišť           601,00 tis.Kč

kap. 920 – Kapitálové výdaje
ORJ 04 – školství        - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje               12 000,00 tis.Kč

ORJ 06 – doprava        - Krajská správa silnic
          příprava projektů        2 000,00 tis.Kč

ORJ 07 – kultura        - odbor kultury
          příprava projektů a studie proveditelnosti

                                             v cestovním ruchu                                                       500,00 tis.Kč 

ORJ 08 – životní prostředí – povodňový plán            800,00 tis.Kč
                                             vnější havarijní plán                                  800,00 tis.Kč

ORJ 12 – informatika         - vybavení kontaktního centra kraje            650,00 tis.Kč 

ORJ 14 – ochrana a obrana – studie využitelnosti Liberec – Kunratická
(Centrum IZS)         2 500,00 tis.Kč

kap. 930 – Investiční fond
ORJ 04 – školství               - SOŠ gastronomie a služeb, SOU Liberec

           rek.střediska Centrum – Králův háj                      5 000,00 tis.Kč

ORJ 04 – školství         - nerozdělená investiční rezerva na financování
                      reprodukce majetku kraje v resortu                      5 000.00 tis.Kč

ORJ 05 – sociální péče       - DD Sloup v Čechách – dokončení rek.
           ubytovací části                                                      3 000,00 tis.Kč

        - DD Rokytnice n.J. – dokončení rek.
           jižního křídla                    3 000,00 tis.Kč

        - ÚSP Jablonecké Paseky – rek.objektu
                                              na ubytovací zařízení pro klienty        4 000,00 tis.Kč
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ORJ 07 – kultura         - Muzeum Českého ráje Turnov
           výstavba výtahu           1 200,00 tis.Kč

                   
                                            
navýšení rozpočtu kraje 2004                         celkem (b)                              88 300,00 tis.Kč

           

navýšení rozpočtu kraje 2004 RO č. 65/04   102 392,68 tis.Kč

15. Dotační vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí 2003

15.1. Souhrnný vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

Součástí zákona č. 579/2002 Sb.,  o státním rozpočtu ČR na rok 2003 byl soubor 
dotací a příspěvků státního rozpočtu do rozpočtů obcí, který byl určen na částečnou úhradu 
neinvestičních výdajů obcí ve školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče, domovech 
důchodců spojených s výkonem zřizovatelských funkcí k obecním příspěvkovým 
organizacím, příp.  organizačním složkám obcí. Další skupinou dotací a příspěvků byly
finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy  v přenesené 
působnosti obcí, výplaty dávek sociální péče a výkon zřizovatelských funkcí a činností 
převedených z okresních úřadů.   

     Prostřednictvím kraje tak v roce 2003 byly přerozděleny finanční prostředky státního 
rozpočtu do rozpočtů obcí formou dotací a příspěvků na zajištění:

15.1.1. Provoz domovů důchodců s celoročními pobyty zřízených obcemi k 1.1.2003

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 17,900 0,000 17,900

15.1.2. Provoz ústavů sociální péče zřízených obcemi k 1.1.2003

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 3,828 0,000 3,828

15.1.3. Financování provozních výdajů v základních, mateřských a speciálních základních a 
mateřských školách a pro tzv. nulté ročníky základních škol

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 51,493 0,000 51,493
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15.1.4. Provoz vybraných dětských zdravotnických zařízení v kraji 
(kojenecké ústavy, dětské domovy)

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 5,040 0,000 5,040

15.1.5. Přenesený výkon státní správy obcemi 

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 98,772 0,000 98,772

15.1.6. Sociální dávky vyplácené obcemi s rozšířenou působností

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 90,000 15,900 105,900

15.1.7. Sociální dávky vyplácené ostatními pověřenými obcemi 

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 357,600 57,900 415,500

15.1.8. Výkon zřizovatelských funkcí a ostatních činností přenesených na obce z OkÚ

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 7,207 0,000 7,207

15.1.9. Výkon státní správy nově stanovenými obcemi s rozšířenou působností 

Liberecký kraj dotace v mil.Kč změna – úprava dotace v mil.Kč
celkem 2003 219,769 0,000 219,769

      

Celková výše finančních prostředků státního rozpočtu 2003 rozpočtovaných ve výši 
851,609 mil.Kč byla rozpočtovými opatřeními příslušných ústředních orgánů státní správy 
v průběhu roku 2003 upravena na celkovou výši 925,409 mil.Kč, tj. o 73,8 mil.Kč. Navýšení 
souhrnného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Libereckého kraje v roce 2003 
vycházelo z úpravy vztahu dotací na dávky sociální péče obcím s rozšířenou působností (15,9 
mil.Kč) a dotací na dávky sociální péče obcím s pověřeným obecním úřadem (57,9 mil.Kč). 
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Převody výše uvedených dotací  a příspěvků v průběhu roku 2003 byly, v souladu 
s podmínkami a kritérii zákona č. 567/2002 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2003 a 
podmínkami vycházejícími z navazujících přijatých rozpočtových opatření ústředních orgánů 
státní správy, průběžně prováděny Krajským úřadem Libereckého kraje. 

Podrobný přehled poskytnutých dotací souhrnného vztahu státního rozpočtu 2003 do 
rozpočtů obcí v působnosti kraje je uveden v příloze č. 33 zprávy. Poskytnuté dotace a 
příspěvky byly obcemi v roce 2003 čerpány následovně:          

p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka
1 98072 dávky sociální péče 415 500 000,00 414 104 946,44 1 395 053,56
2 98272 dáv.soc.péče – obce  III 105 900 000,00 96 300 432,30 9 599 567,70
4 x domovy důchodců 17 900 000,00 16 583 740,00 1 316 260,00
5 x ústavy sociální péče 3 828 000,00 3 730 686,00 97 314,00
6 x příspěvek na školství 51 493 000,00 51 493 000,00 0,00
7 x příspěvek na výk.st.spr. 98 772 000,00 98 772 000,00 0,00
8 x dotace na vybr.zdr.zař 5 040 000,00 5 040 000,00 0,00
9 x příspěvek obcím III 219 769 000,00 219 769 000,00 0,00

10 x dotace na zřiz. funkce 7 207 000,00 7 207 000,00 0,00
11 2003 obce celkem 925 409 000,00 913 000 804,74 12 408 195,26

Obcemi nevyčerpané a vrácené finanční prostředky byly krajem převedeny 27.2.2004 
do státního rozpočtu.

15.2. Účelové dotace státního rozpočtu do rozpočtů obcí 2003

V průběhu roku 2003 byly ústředními orgány státní správy – ministerstvy, jako správci 
příslušných kapitol státního rozpočtu, poskytnuty do rozpočtů obcí prostřednictvím kraje 
účelové neinvestiční dotace v úhrnné výši 167,872 mil.Kč. 

Podrobný přehled poskytnutých účelových dotací z rozpočtů kapitol státního rozpočtu 
ústředních orgánů státní správy je uveden v příloze č. 34 zprávy. Poskytnuté účelové dotace 
byly obcemi v roce 2003 čerpány následovně:          

Ministerstvo financí
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka
1 97188 nájemné kont.míst SSP 358 246,00 353 463,60 4 782,40
2 98031 pošt. a poukaz – SSP 9 261 173,30 8 909 495,10 351 678,20
3 98064 soc.prev.a prev.krimin 1 315 000,00 1 196 866,50 118 133,50
4 98074 mimoř. volby do ZO 76 531,00 18 002,00 58 529,00
5 98116 neinv. dotace obcím 21 893 230,69 21 637 184,43 256 046,26
6 98138 integrace romské kom. 1 115 220,00 937 164,50 178 055,50
7 98250 posílení výkonu st.spr. 69 357 000,00 69 356 987,40 12.60
8 98290 referendum- přist. EU 12 276 064,00 7 431 169,92 4 844 894,08
9 98332 podpora rom. kom. 1 000 000,00 998 698,60 1 301,40

10 98350 oddlužení nemocnic 29 713 000,00 29 713 000,00 0,00
11 2003 obce-transfery celkem 146 365 464,99 140 552 032,05 5 813 432,94
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka

1 13351 provoz zař. soc. služeb 2 278 000,00 2 278 000,00 0,00
2 2003 obce-transfery celkem 2 278 000,00 2 278 000,00 0,00

Ministerstvo vnitra
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka

1 14137 náklady azylového zař. 464 227,00 464 227,00 0,00
2 2003 obce-transfery celkem 464 227,00 464 227,00 0,00

Ministerstvo životního prostředí
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka

1 15065 Dotace pro ZOO aBot.z 3 086 000,00 3 086 000,00 0,00
2 15091 Program péče o krajinu 1 329 528,00 1 329 528,00 0,00
3 15092 Stabilit.lesav Jiz.h+Ješ 825 000,00 825 000,00 0,00
4 15291 Ztráta obcí na úz. nár.p. 638 970,00 638 970,00 0,00
5 2003 obce-transfery celkem 5 879 498,00 5 879 498,00 0,00

Ministerstvo pro místní rozvoj
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka
1 17343 ÚPD obcí – pov. 2002 190 000,00 190 000,00 0,00
2 2003 obce-transfery celkem 190 000,00 190 000,00 0,00

Ministerstvo zemědělství
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka
1 29004 Lesní zákon § 24 166 650,00 166 650,00 0,00
2 29005 Lesní zákon § 26 60 083,00 56 548,80 3 534,20
3 29008 Lesní zákon § 37 4 516 988,00 4 480 988,00 36 000,00
4 29012 Zalesnění 217 075,00 217 075,00 0,00
5 29516 Lesní zákon § 26 –inv. 2 066 970,00 2 066 969,90 0,10
6 2003 obce-transfery celkem 7 027 766,00 6 988 231,70 39 534,30

Ministerstvo kultury
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka
1 34053 Veř.inf.služby knihov 303 000,00 303 000,00 0,00
2 34070 Kulturní aktivity 1 176 000,00 1 176 000,00 0,00
3 34108 Podpora českých divad. 1 435 000,00 1 435 000,00 0,00
4 34238 Zaj.reg..funkcí veř.kn 2 682 000,00 2 682 000,00 0,00
5 34544 Veř.inf.sl.knih.inv. 50 000,00 50 000,00 0,00
6 2003 obce-transfery celkem 5 646 000,00 5 646 000,00 0,00

Ministerstvo zdravotnictví
p.č. úč.znak účel dotace poskytnuto čerpáno vratka
1 35047 Péče o zdr.postiž.obč. 21 000,00 21 000,00 0,00
2 2003 obce-transfery celkem 21 000,00 21 000,00 0,00

Obcemi nevyčerpané a vrácené finanční prostředky byly krajem převedeny ústředním 
orgánům státní správy, resp. státnímu rozpočtu podle pokynů jednotlivých ministerstev.
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15.3. Systémové dotace státního rozpočtu do rozpočtů obcí 2003

Prostřednictvím státním rozpočtem 2003 přidělených limitů systému ISPROFIN byly 
obcemi v průběhu roku 2003 otevírány tzv. čerpací účty státního rozpočtu, z nichž byly 
financovány jednotlivé schválené obecní akce neinvestičního a investičního charakteru. 
Přehled o čerpání finančních prostředků na tyto akce v  úhrnné výši 565,140 mil.Kč 
jednotlivými obcemi Libereckého kraje v roce 2003 je uveden v příloze č. 33 zprávy.
nevyčerpané finanční prostředky zůstávají automaticky na příslušných účtech státního 
rozpočtu.    


