Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana
rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

V Liberci dne 25. března 2020
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych Vás informoval o rozhodnutí, které učinila Rada Libereckého kraje na svém
mimořádném jednání dne 24. 3. 2020.
Na základě usnesení č. 531/20/mRK rada kraje schválila restriktivní rozpočtová opatření k udržení
vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený
vládou České republiky v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2 a to tak, že Vámi řízená
příspěvková organizace nebude uzavírat nové závazky na rok 2020 a roky následující, které
nejsou doposud zesmluvněny, nejsou již objednány nebo není veřejná zakázka v takové fázi k datu
24. 3. 2020, od které nelze bezsaknčně odstoupit. Výjimku tvoří pouze zákonné výdaje, výdaje na
základní zajištění chodu příspěvkové organizace a poskytování veřejných služeb a na krytí orgány
kraje již schválených závazku u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků, zejména EU.
Zároveň zajistěte minimalizaci svých současných provozních a ostatních výdajů, které nesouvisí
s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS Cov-2.
Dále uvedeným usnesením rada kraje rozhodla o úpravě schváleného rozpočtu příspěvkových
organizací na rok 2020 s předpokládaným snížením provozního příspěvku ze strany kraje o 10%
na rok 2020.
Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok
2020 jsou učiněna výhradně k zajištění vyrovnanosti rozpočtového hospodaření kraje na období let
2020 a roky následující v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády reagujícími na globální
události na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2.
Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření jsou učiněna, přestože dnes není možné
kvantifikovat ekonomický dopad do rozpočtu kraje, lze však jednoznačně očekávat velmi výrazný
negativní dopad na daňové výnosy Libereckého kraje resp. všechny veřejné rozpočty.
Výše uvedené rozpočtové restrikce platí až do odvolání, resp. rozhodnutí rady kraje.
Dále Vás informuji, že s ohledem na změnu výše provozního příspěvku stanoveného Vámi řízené
organizaci na rok 2020, nebudou radě kraje předloženy k projednání finanční dokumenty zohledňující
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schválený provozní příspěvek k 1. 1. 2020. Finanční dokumenty budete aktualizovat, jakmile bude
schválena nová výše provozního příspěvku na rok 2020.
I v nouzovém stavu platí Směrnice Rady Libereckého kraje k zadávání veřejných zakázek (a nadále
platí pravidlo směrnice k nerozdělování předpokládané hodnoty veřejné zakázky na části – jednotlivá
plnění).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů – Ing. M. Stříbrnou
(tel. 485 226 288) ve dnech: pondělí a středa od 9 do 12 hod., jinak e-mailem na
michaela.stribrna@kraj-lbc.cz.
Děkuji Vám předem za spolupráci.
S pozdravem

příspěvkové organizace
zřizované Libereckým krajem

2

Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 305 • fax: + 420 485 226 330
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

