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Postřehy k programu 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (26. 10. 2021)  

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  

dovolte, abychom Vám opět předložili své naše postřehy k bodům, které bude projednávat 

nadcházející krajské zastupitelstvo. Jsme si vědomi, že studium materiálů je náročné a odpovědnost 

voleného zástupce kraje velká, proto věříme, že i náš drobný příspěvek k předkládaným materiálům 

Vám může být malou pomocí. 

 

Bod č. 6 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje 

USNESENÍ č. 287/21/ZK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 

– Dotační fond, oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3 

V tomto bodě jsou schváleny dotace kraje jednotlivým projektům cyklostezek, na kterých se kraj podílí 

z 50–70 %. Některé ze schválených projektů, konkrétně stezka pro chodce a cyklisty – Sever 

(k průmyslové zóně v Liberci) a stavební rekonstrukce místní komunikace na cyklostezku Bažina - 

přeložení části Pašerácké stezky – Višňová, vycházejí na částky kolem 7 tis. Kč za metr čtvereční, resp. 

metr stezky.  

Nabízí se příklady pro srovnání: Rekonstrukce silnic III/28728, III/28729 a III/28729 z USNESENÍ 

č. 405/21/ZK vychází na částku 2 530 Kč / m2. Rekonstrukce silnice III/28624, uvedená ve stejném 

usnesení, vychází na 5 885 Kč za běžný metr. Dokončení stavby smíšené stezky pro cyklisty a pěší 

Dubnice z USNESENÍ č. 406/21/ZK vychází na 1 154 Kč /m. 

Neznáme podrobnosti jednotlivých rekonstrukcí a staveb, jejich náročnost může být rozdílná, nicméně 

navrhujeme, abyste si vyžádali zdůvodnění či přímo kontrolu opodstatněnosti výše nákladů u výše 

uvedených cyklostezek Sever a Bažina. 

 

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021 

Výpis usnesení z 19. zasedání Rady Libereckého kraje 

USNESENÍ č. 1542/21/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/21 – převod financí z kapitoly 

917 07 - Transfery – Oslavy Ještědu a navýšení v kapitole 914 07 – Působnosti-polepy autobusů 

V tomto bodě rada kraje schválila alokaci 300 000 Kč na propagaci turismu pomocí polepů autobusů 
veřejné dopravy. Doporučujeme vyžádat si jednak seznam dopravních společností, kterým byla zakázka 
zadána, jednak podrobný rozpis tohoto nákladu (např. počet autobusů, dobu pronájmu ploch, ceny 
za jednotlivé plochy) a na základě tohoto rozpisu zvážit účelnost takto vynaložených prostředků. 
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USNESENÍ č. 1543/21/RK Úprava finančních dokumentů Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové 

organizace 

V tomto bodě rada kraje schválila navýšení závazného limitu na pohoštění o 60.000 Kč na akci „Pozdě, 

ale přece – setkání k příležitosti dokončení projektu „Modernizace Severočeského muzea – 2. etapa“. 

V materiálu není uvedeno, kolik činí původní závazný limit ani důvod navýšení. Doporučujeme vyžádat 

si detailní rozpočet na tuto akci a na základě této informace zvážit účelnost takto vynaložených 

prostředků. 

 

Bod č. 28 - Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o. o změnu projektu s názvem ČT Author Cup 

(USNESENÍ č. 1592/21/RK 20. zasedání rady kraje) 

V tomto bodě se schvaluje žádost o změnu závazných parametrů z původně uvažovaných 

3000 aktivních sportovců na 500 a snížení dotace kraje z původních 800 tis. Kč na 470 tis. Kč.  

Původně dotace na jednoho sportovce vycházela na 267 Kč, nově činí 940 Kč. Dochází tak ke značné 

disproporci. Je dotace téměř 1 000 Kč na jednodenní závod jednoho cyklisty adekvátní v poměru 

k částkám, které směřují např. na podporu sportu dětí a mládeže? 

 

Bod č. 50b - Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 1 

Dodatek přidává vícepráce v ceně 7 138 231,56 Kč bez DPH na dílo v původní ceně 24 898 035,07 Kč 

bez DPH. Jedná se tak o 28% navýšení, což významně prodražuje původní cenu díla.  

Doporučujeme nechat vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či 

zadavatele, a dát podnět odboru kontroly. 

 

24. 10. 2021 

Tým IPUR ve složení Libor Škoda, Mgr. Jaroslav Tauchman, Mgr. Jiří Římánek 

 
Tento materiál byl zpracován v rámci projektu podpořeného Ministerstvem spravedlnosti ČR 
v dotačním titulu „Prevence korupčního jednání“. 

Projekt podpořila rovněž Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je 
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je 
dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active 
Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové 
organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, 
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které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program 
je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska 
přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů 
v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 
Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. 
Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska.“ 
 
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. 
The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making 
and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, 
freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the 
rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in 
September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is 
operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel 
Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway 
Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a 
reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in 
Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral 
cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified 
priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and 
Liechtenstein and the Czech Republic.” 
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