Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
Č. j.: 17/56282/2009

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje
za rok 2009
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 22. září do 9. října 2009 jako 1. dílčí přezkoumání a
od 26. ledna do 9. dubna 2010 s přerušením jako 2. dílčí přezkoumání hospodaření
Libereckého kraje
Přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2009 bylo provedeno na základě
ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Místo provedení přezkoumání:
Krajský úřad Liberecký kraj, U Jezu 642, 461 80 Liberec 2
Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Alexander Višňák,
kontrolor:
Marcela Janatová,
přibrané osoby:
Ing. Jan Veselka,
Romana Neumanová,
Iva Vondrová,
Roman Novák.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2009.

Předmět přezkoumání:
Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2009

 závažného charakteru (ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/
Chyby a nedostatky tohoto charakteru nebyly zjištěny
 méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právní předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou převodu konečných zůstatků účtů příspěvkových organizací zaniklých
splynutím do stavů rozvahy Libereckého kraje k 1. lednu 2009 bylo zjištěno, že:
Příspěvková organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov
má k 31. prosinci 2008 na účtu 261 - Pokladna, zůstatek 153 724,- Kč
a na účtu 263 - Ceniny zůstatek 29 386,- Kč;
Příspěvková organizace Integrovaná střední škola Turnov má na účtu 261 –
pokladna, zůstatek 23 236,- Kč a na účtu 263 - Ceniny zůstatek 85 233,- Kč.
Zůstatky všech těchto účtů v celkové výši 291 579,- jsou v rozvaze
Libereckého kraje k 1. lednu 2009 vedeny na účtu 263 - Ceniny, avšak částka
176 960,- Kč představovala ve skutečnosti hotovost v pokladně.
Liberecký kraj tak nepostupoval v souladu s § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého jsou účetní jednotky povinny
dodržovat při vedení účetnictví zejména směrné účtové osnovy, uspořádání a označování
položek účetní závěrky, její obsahové vymezení a účetní metody.
Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o zůstatky hotovostí obou splývajících příspěvkových
organizací. Opomenutí konkrétní operace při transformaci hodnot na novou příspěvkovou
organizaci nebylo organizačně dostatečně zajištěno tak, aby zaniklé příspěvkové
organizace neměly k 31. prosinci 2008 žádný zůstatek v hotovosti, jak vyžadují pravidla
pro hospodaření územně samosprávných celků. Zůstatky vedené k 1. lednu 2009
v rozvaze krajského úřadu týkající se splynutých příspěvkových organizací byly následně
převedeny na nově vzniklou příspěvkovou organizaci. V její účetní evidenci bylo ověřeno,
že hotovost v celkové výši 176 960,- byla přijata a zaúčtována správně na účet 261Pokladna.
Zjištěný nedostatek byl napraven takto:
Zůstatky vedené k 1. lednu 2009 v rozvaze krajského úřadu týkající se splynutých
příspěvkových organizací byly následně převedeny na nově vzniklou příspěvkovou
organizaci. V její účetní evidenci bylo ověřeno, že hotovost v celkové výši 176 960,- Kč
byla přijata a zaúčtována správně na účet 261- Pokladna.
A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2009

 závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
(v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):
Chyby a nedostatky tohoto charakteru nebyly zjištěny
 méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):
1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
(ustanovení § 26 ):
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou dokladů knihy došlých faktur byla účetním dokladem č. KDF 2907 ze dne
31. července 2009 zaúčtována faktura společnosti STATUS a.s. za stavební práce
v celkové výši 1 489 361,- Kč (042 MD/321 DAL). Jako výdaj k úhradě byla
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rozpočtovaná částka 1 364 204,65 Kč (§ 3121 pol. 6121). Rozdíl činí zádržné ve výši 125
156,35 Kč, které po úhradě zůstává jako závazek na účtu 321 – Dodavatele na straně DAL
k 31. prosinci 2009.
Bylo zjištěno:
Ověřením zajištění předběžné kontroly připravované operace chyběl
na dokladu podpis vedoucího zaměstnance organizačního útvaru
odpovědného za vedení účetnictví resp. hlavního účetního.
Zjištěná skutečnost není v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole., ve znění pozdějších předpisů.
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
(ustanovení § 26 ):
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou dokladů knihy došlých faktur byla účetním dokladem č. KDF 3202 ze dne
24. srpna 2009 zaúčtována faktura společnosti STATUS a.s. za stavební práce v celkové
výši 2 124 791,- Kč (042 MD/321 DAL). Jako výdaj k úhradě je rozpočtovaná částka
1 946 237,14 Kč (§ 3121 pol. 6121). Rozdíl činí zádržné ve výši 178 553,86 Kč, které
po úhradě zůstává jako závazek krajského úřadu na účtu 321 – Dodavatele na straně DAL
k 31. prosinci 2009.
Bylo zjištěno:
Ověřením zajištění předběžné kontroly připravované operace chyběl
na dokladu podpis vedoucího zaměstnance organizačního útvaru
odpovědného za vedení účetnictví resp. hlavního účetního.
Zjištěná skutečnost není v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole., ve znění pozdějších předpisů.

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: kraj tuto činnost nevykazuje
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě
smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
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5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a
k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných za rok 2008

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku provedeného v roce 2009
za předchozí rok 2008, Liberecký kraj nebyl povinen podle ustanovení § 13
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření
za rok 2008.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2009

D.I.

Při přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2009 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb.
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 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

a) Při kontrole evidence pohledávek a závazků v účetní evidenci bylo zjištěno,
že v případech, kdy vzniká vzájemný finanční vztah mezi krajským úřadem a jeho
partnery na základě různých druhů smluv, rozhodnutí apod. (nikoliv faktur), není vzniklá
pohledávka resp. závazek zaúčtován v den vzniku účetního případu, ale až při jeho
úhradě. Vzhledem k tomu, že při pořizování pozemků vzniká nesprávným postupem
účtování závazku chybný stav majetku, může být v průběhu roku při sestavení rozvahy
mezitímní účetní závěrky vykazovaná nižší hodnota majetku proti jeho skutečné hodnotě.
Příkladem je Kupní smlouva č.j. OLP/2196/2008, kdy Liberecký kraj pořídil pozemek
v ceně ve výši 67 200,- Kč. Koupě této nemovitosti byla schválena usnesením
zastupitelstva č. 293/08/ZK dne 30. září 2008. Smlouva byla uzavřena dne 20. dubna 2009
a návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 30. dubna 2009. Úhrada byla
provedena dne 1. června 2009. Majetek byl dále na základě Protokolu o předání a převzetí
nemovitého majetku převeden z kraje na příspěvkovou organizaci „KSS Liberec“.
Sled účtování byl následující:
doklad 700003 ze dne 1. května 2009 MD 031/ DAL 042 - koupě pozemků na základě
návrhu na vklad do KN
doklad 700003 ze dne 1. května 2009 MD 901/ DAL 031 - převod pozemků z KÚ na p.o.
KSS Liberec (právo hospodaření)
doklad 200021 ze dne 1. června 2009 MD 042/ DAL 321 - předpis závazku vůči
dodavateli
doklad 200021 ze dne 1. června 2009
MD 211/ DAL 901 - tvorba zdrojů
k dlouhodobému majetku
úhrada kupní ceny byla provedena dne 1. června 2009.
Vzhledem k tomu, že nebyl zaúčtován předpis závazku na MD 042 ke dni uzavření
smlouvy t.j. 20. dubna 2009, ale až ke dni zaplacení tj. k 1. červnu 2009, byl v období
od 1. května do 1. června 2009, v souvislosti s výše zjištěným postupem, stav aktiv
o částku 67 200, - Kč nižší, než odpovídalo skutečnosti.
Pokud dochází k úhradě až po převodu vlastnictví a nebyl zaúčtován předpis závazku
ke dni uzavření smlouvy, ale až ke dni zaplacení, dostává se kraj do rizikové situace,
kdy neodpovídá účetní stav majetku v období do zaúčtování platby jeho skutečné hodnotě,
ale naopak je ještě snížen o částku převedenou na příspěvkovou organizaci.
Použití tohoto postupu v závěru roku by vyvolalo riziko porušení ustanovení § 7 odst. 2)
zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, dle kterého je zobrazení věrné, jestliže obsah položek
účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu. Dále se riziko nesprávného vykazování aktiv
(pasiv) může projevit i v souvislosti s povinným předkládáním čtvrtletní rozvahy, kterou
pro rok 2009 ukládala vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních
fondů a rozpočtů územních samosprávných celků. Za možné riziko nesprávného postupu
lze také označit okamžik uskutečnění účetního případu stanovém ČÚS č. 501 odst. 5.3,
kde je mimo jiné uveden i den vzniku pohledávky nebo den vzniku závazku. Povinnost

-5-

dodržovat prováděcí právní předpisy ukládá účetní jednotce § 4 odst. 8 zákona
č. 563/1991Sb., o účetnictví.
Dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou účetní jednotky
povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
K eliminaci rizika nesprávného vykazování stavu dlouhodobého majetku, pohledávek
a závazků v průběhu roku je vhodné, aby krajský úřad revidoval dosavadní postup a např.
aktualizovaně zajistil kontinuitu přehledu uzavřených smluv (vystavených rozhodnutí)
s účetní evidencí. V souvislosti se zavedením časového rozlišení a účtování na tř. 5 a 6
tj. od 1. ledna 2010 je zřejmá nutnost zajistit přesnou provázanost toku informací mezi
spolupracujícími úseky.
b) V rámci kontroly inventarizovaných účtů byl u účtu 316 00 – Ostatní pohledávky
k 31. prosinci 2009 vykázán zůstatek ve výši 202 519,06 Kč. Na tomto účtu jsou vedeny
ostatní pohledávky, mezi jinými také k 31. prosinci 2009 neuhrazené pohledávky
za výdaji realizované prostřednictvím platebních karet kraje.
Konkrétně se jedná o:
- pohledávku ve výši 70 000,- Kč z prosince 2006 vzniklou odcizením a zneužitím
platební karty zastupiteli kraje, ke které nebylo dosud ukončeno soudní řízení s osobou,
obviněnou ze spáchání trestného činu loupeže a podvodu,
- pohledávku ve výši 52 610,32 Kč za výdaj realizovaný dne 30. prosince 2009 platební
kartou zastupitele kraje, plně uhrazený dne 6. ledna 2010 přes pokladnu krajského úřadu,
- pohledávku ve výši 1 709,79 Kč za výdaj realizovaný dne 23. prosince 2009 platební
kartou zaměstnance krajského úřadu, plně uhrazený dne 13. ledna 2010 přes pokladnu
krajského úřadu.
Tím, že nedošlo k vyúčtování těchto výdajů v příslušném účetním období, krajský úřad
zaúčtoval tyto částky, zajištěné uzavřenými dohodami o odpovědnosti k ochraně hodnot
svěřených k vyúčtování, v souladu s účetními předpisy jako pohledávky na účet 316 00 –
Ostatní pohledávky.
Používání platebních karet na přelomu dvou účetních období může vyvolat riziko
spočívající v nesouladu s předpokládaným a skutečným využitím těchto platebních
prostředků a také riziko nenaplnění smyslu usnesení rady kraje č. 9/III/08/RK ze dne
9. prosince 2008, resp. usnesením rady kraje č. 1/II/04/mRK ze dne 13. prosince 2004,
kterými bylo pořízení služebních platebních karet kraje schváleno ve shodě se smluvně
ujednanými bankovními podmínkami.
Krajský úřad Libereckého kraje vydal k tomuto tématu Informaci ekonomického odboru
č. 1/2009 dne 5. ledna 2009, ve které zevrubně informuje o charakteristice platebních
karet GOLD CARD typu MasterCard, vydané Komerční bankou.
Pro eliminaci rizika možného nesprávného užití platebních karet je vhodné vydat závazný
vnitřní předpis pro uživatele karet upřesňující zásady zacházení a užívání těchto
platebních prostředků.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................... 0,22 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................ 2,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
Praha, dne 31. května 2010
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Ing. Alexander Višňák
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Marcela Janatová
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor

podpis kontrolora

Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2009:
-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Ministerstva financí,

-

nedílnou součástí Zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze,

-

s obsahem Zprávy o počtu 25 stran byl seznámen a stejnopis Zprávy převzal:

Liberec 31. května 2010
Ing. Lidie Vajnerová
………………………………………….

………………………………………….

statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

podpis statutární náměstkyně hejtmana

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2009 a podat o tom písemnou informaci
Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h)
zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,- Kč v jednom případě.
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:
Návrh rozpočtu
 Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009, schválený dne 16.12.2008 na
zasedání zastupitelstva Libereckého kraje usnesením č. 27/III/08/ZK
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly 397 - OSFA za rok 2009
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra a kapitoly 327 - Ministerstvo
dopravy
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly 333 - MŚMT za rok 2009
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly 398 - VPS za rok 2009
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly číslo 313 - MPSV za rok 2009
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly číslo 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání kapitoly číslo 329 - MZe za rok 2009
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání s kapitolou 334 - Ministerstvo kultury
Závěrečný účet
 Finanční vypořádání za rok 2009 kapitoly 304 - úřad vlády
Závěrečný účet
 Závěrečné vyúčtování kapitoly číslo 13305 Podpora poskytování sociálních služeb
Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 4/2 - dne 9.4..2009 úhrada příspěvku na hospodaření v lesích ve
výši 43 260,00 Kč firmě Lesní podnik Navarov s.r.o . Zlatá Olešnice (č. dokladu:
460022)
Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 6/2 - dne 27.5.2009 úhrada zálohy 150 000,- Kč p. Milerovi (č.
dokladu 470027/5)
Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 4/3 - dne 10.4. 2009 úhrada příspěvku na hospodaření v lesích ve
výši 211 132,- Kč Městu Lomnice n.P. (č. dokladu 460034)
Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 6 ze dne 4.6.2009 - úhrada fa č. 17.-09sro) (145 435,80 Kč) (b.ú. č.
0848948173/0800, název účtu Jiří Miler)
Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 6/1 - dne 21.5.2009 úhrada zálohy 112 500,- Kč Římskokatolické
církvi Hejnicev č. dokladu 470011/05

-8-

Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 6/1 - dne 21.5.2009 úhrada zálohy 225 000,- Kč Městu Turnov(č.
dokladu 470012/05)
Bankovní výpis
 Bankovní výpis č. 8/1 - dne 22.7.2009 úhrada doplatku dotace 150 000,- Kč p.
Milerovi (č. dokladu 470008/7)
Bankovní výpis
 Bankovní výpisy - úhrada faktury č. 091001
Bankovní výpis
 Bankovní výpisy - úhrady faktury č. 2/2009
Bankovní výpis
 Výpis zůstatků bankovních účtů k 31.12.2009
Evidence majetku
 Přehled evidovaného majetku na podrozvahovém účtu 972 022 - majetek zapůjčený
krajskému úřadu
Evidence majetku
 Výpis aktuálních stavů vlastního majetku na účtech evidence k 31.12.2009
Evidence pohledávek
 Exekuční příkaz č.j. EKO/OEA/37/2008 ze dne 26.1.2010
Evidence pohledávek
 Usnesení Okresního soudu č.j. 43 E 952/2008-12 ze dne 6.1.2009
Evidence pohledávek
 Uvědomění oprávněného a povinného o soupisu movitých věcí č.j. 13E 1033/2008-21
ze dne 1.12.2009
Evidence pohledávek
 Uvědomění oprávněného a povinného o soupisu movitých věcí č.j. 15E 489/2007-28
ze dne 1.12.2009
Evidence závazků
 Seznam došlých faktur 2009 - EO - neuhrazené k 31.12.2009
Faktura
 fa odběratelská č. 0007 ze dne 14. ledna. 2009 (úč. doklad č. 500019) mezi LK a
EUREST spol. s.r.o., měsíční záloha za cenu služeb za I./2009 ve výši 18 500,00 Kč
Faktura
 faktura odběratelská č. 00032 ze dne 16. února 2009 (účetní doklad č. 500063) mezi
LK a EUREST spol. s.r.o., měsíční záloha za cenu služeb za II./2009 ve výši 18
500,00 Kč
Faktura
 Faktura přijatá č. 2901033 ze dne 14.5. 2009 na částku 19 516,00 Kč (projektová
dokumentace).
Faktura
 Faktura přijatá č.0 905/08 ze dne 18.9.2008 na částku 86 000,00 Kč (projektová
dokumentace).
Faktura
 Faktura přijatá č. 0 904/08 ze dne 18.9.2008 na částku 17 000,00 Kč (zajištění
stavebního povolení)
Faktura
 Faktura přijatá č. 0319/09 ze dne 19.3. 2009 na částku 40 000,00 Kč (stavební dozor).
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Faktura
 Faktura přijatá č. 0528/09 ze dne 28.5. 2009 na částku 22 000,00 Kč (stavební dozor).
Faktura
 Faktura přijatá č. 091001
Faktura
 Faktura přijatá č. 10 ze dne 21. 4. 2009 na částku 1 865 144,00 Kč (stavební práce).
Faktura
 Faktura přijatá č. 15 ze dne 15.6. 2009 na částku 758 299,00 Kč (stavební práce).
Faktura
 Faktura přijatá č. 15.-09sro ze dne 10.5.2009 na částku 101 035,50 Kč (montáž lešení,
opravy omítek)
Faktura
 Faktura přijatá č. 17.09sro ze dne 31.5.2009 na částku 145 435,80 Kč (opravy omítek)
Faktura
 Faktura přijatá č. 2 ze dne 29.1.2009 na částku 620 532,00 Kč (stavební práce).
Faktura
 Faktura přijatá č. 2/2009,
Faktura
 Faktura přijatá č. 2009/057 ze dne 4.6. 2009 na částku 2 907,00 Kč (za záchranný
archeologický výzkum).
Faktura
 Faktura přijatá č. 22.-09sro ze dne 12.7.2009 na částku 177 013,80 Kč (nátěr stěn,
demontáž lešení)
Faktura
 Faktura přijatá č. 5 ze dne 24.2.2009 na částku 2 768 513,00 Kč (stavební práce).
Faktura
 Faktura přijatá č. 67 ze dne 27.11..2008 na částku 450 454,00 Kč (stavební práce).
Faktura
 Faktura přijatá č. 7 ze dne19.3. 2009 na částku 1 089 811,00 Kč (stavební práce).
Faktura
 Faktura přijatá č.417/09 ze dne 26.6. 2009 na částku 7 500,00 Kč (projektová
dokumentace).
Faktura
 Faktura přijatá č.5133513622 ze dne13.11.2008 na částku450,00 Kč (uveřejnění
informací na centrální adrese).
Faktura
 Odběratelská faktura č. 00023 ze dne 6. února 2008
Inventurní soupis majetku a závazků
 Inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2009
Inventurní soupis majetku a závazků
 Inventurní soupis pohledávek účet 315 k 31. prosinci 2008
Inventurní soupis majetku a závazků
 Inventurní soupis účtu 275 10 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
Inventurní soupis majetku a závazků
 Inventurní soupis účtu 316 00 - Ostatní pohledávky
Inventurní soupis majetku a závazků
 Inventurní soupis účtu 321 01 - Dodavatelé tuzemsko
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Inventurní soupis majetku a závazků
 Inventurní soupis účtu 974 - věcná břemena - podrozvahová evidence k 31. prosince
2008
Inventurní soupis majetku a závazků
 Příkaz ředitele KÚ LK PŘ - 03/06/09 provedení inventarizace majetku a závazků
Libereckého kraje za rok 2009
Inventurní soupis majetku a závazků
 Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků kraje za rok 2009 - písemná
informace pro 5. zasedání Rady libereckého kraje, včetně 2 Příloh. Příloha č. 1 Inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků k 31.12.2009
(Libereckého kraje), Příloha č. 2 - Sumarizace přehledů inventarizacemi ověřených
skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím ke dni
31.12.2009
Inventurní soupis majetku a závazků
 účetní doklad č. 700128 ze dne 16.2.2010
Inventurní soupis majetku a závazků
 usnesení rady č. 189/10/RK ze dne 16.2.2010 - schválení vyúčtování inventarizačních
rozdílů v celkové výši 101 545,- Kč
Inventurní soupis majetku a závazků
 Zápis z 1. porady DIK k zahájení inventarizace 2009 ze dne 18.11.2009
Inventurní soupis majetku a závazků
 zápis z jednání škodní komise konané dne 4.3.2010
Inventurní soupis majetku a závazků
 Zápis z porady DIK ze dne 20.1.2010 - sumarizace zjištěných rozdílů a návrhy na
vyřazení majetku
Pokladní doklad
 Pokladní doklad výdajový (p. Miler) ze dne 12.7.2009 - úhrada fa.č. 22.-09sro - nátěr
stěn, demontáž lešení (177 013,80 Kč)
Pokladní doklad
 Pokladní doklad výdajový ze dne 10.5.2009 (p. Miler) - úhrada fa.č. 15.-09sro (101
035,50 Kč)
Rozvaha
 Rozvaha - Bilance za Liberecký kraj za období k 31. 12. 2009
Rozvaha
 Rozvaha - bilance za Liberecký kraj za období k 30. červnu 2009
Rozvaha
 Rozvaha - bilance za Liberecký kraj za období k 1. lednu 2009
Rozvaha
 Rozvaha - stav k 1. lednu 2009
Účetní doklad
 "Průvodní list" ke smlouvě č. OLP/899/2009
Účetní doklad
 účetní doklad č. 500063 na 6 365,00 Kč omylová platba
 mylná platba za pronájem nebytových prostor od Statutárního města Liberec za
pronájem nebytových prostor pro městskou policii, které se dle smlouvy řeší
zápočtem, částka ve výši 6 365,00 Kč byla vrácena dne 17.6.2009 zpět na účet
pronajímatele
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Účetní doklad
 účetní doklad č. 500077 ve výši 6 365,00 Kč, mylná platba za pronájem nebytových
prostor
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700001 ze dne 11. února 2009 stavba depozitáře Muzea Českého
ráje v Turnově
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700002 ze dne 27. února 2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700006 ze dne 22. června 2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700007 ze dne 22. června 2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700010 ze dne 26. ledna 2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700017 ze dne 12.10.2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700031 ze dne 11. května 2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 700041 ze dne 24. března 2009
Účetní doklad
 účetní doklad č. 780001 ze dne 1. ledna 2009
Účetní doklad
 účetní doklad č. 780002 z 1. ledna 2009
Účetní doklad
 účetní doklad č. 780003 ze dne 1. ledna 2009
Účetní doklad
 účetní doklad č. 780004 ze dne 1. ledna 2009
Účetní doklad
 účetní doklad č. 800035 ve výši 6 365,00 Kč
 mylná platba za pronájem nebytových prostor
Účetní doklad
 Účetní doklad č. KDF 2907 ze dne 31.7.2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č. KDF 3202 ze dne 24.8.2009
Účetní doklad
 Účetní doklad č.700024 ze dne 31. srpna 2009
Účetní doklad
 účetní doklady - faktury za měsíc 11/2009 od č. KDF 4391-4560
Účetní doklad
 vnitřní doklad "Závěrečné vyúčtování projektu" ke smlouvě č. OLP/962/2008
Účetnictví ostatní
 93 14 Fond investic - Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2009 - výběr akce
realizované v roce 2009. ( "Rekonstrukce předzámčí Domova důchodců Sloup v Č. V. etapa".)
Účetnictví ostatní
 Kniha poukazů 2009 -EO - výběr akcí realizovaných v roce 2009 z Fondu kulturního
dědictví ("Obnova vnějších omítek budovy č. 11 v Českém Dubu", "Obnova a
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restaurování Nového paláce v areálu hradu Valdštejn" a "Restaurování varhan v
kostele Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce").
Účetnictví ostatní
 obratová předvaha s mezisoučty za účtové třídy za období 06/2009
Účetnictví ostatní
 obratová předvaha za období 11/2009
Účetnictví ostatní
 obratová předvaha za období 12/2009
Účetnictví ostatní
 Příloha č. 1 k žádosti o čerpání úvěru - tranže č. VIII reg. číslo 7340006200013 ze dne
23. 11. 2009
Účetnictví ostatní
 účetní sestava - účetní zápisy s popisy řádků - opis k 31. 12. 2009 účtu 951 0010 (úvěr
ve výši 750 mil. Kč)
Účetnictví ostatní
 účetní sestava - účetní zápisy s popisy řádků - opis účet 324 0025 - Přijaté zálohy za
období 06/2009
Účetnictví ostatní
 účetní sestava - účetní zápisy s popisy řádků- opis účtu 9590010 k 31. 12. 2009 (úvěr
převzatý od Krajské nemocnice Liberec p.o. ve výši 193 900 000,- Kč
Účetnictví ostatní
 účetní sestava - účetní zápisy s popisy řádků opis účet 236 010 k 30. červnu 2009
 běžný účet Sociálního fondu
Účetnictví ostatní
 účetní sestava - účetní zápisy s popisy řádků -opis účet 917 0010 k 30. červnu 2009
Účetnictví ostatní
 účetní sestava: účetní stavy za období k 30. červnu 2009 účtu 325 - Ostatní závazky
Účetnictví ostatní
 účetní sestava: účetní zápisy s popisy řádků - opis účet 325 0040 - Ostatní závazky,
depozitní účet za období 06/2009
Účetnictví ostatní
 Účetní zápisy 2009 - namátkový výběr akcí realizovaných v roce 2009 (Lesnický
fond)
Účetnictví ostatní
 Účetní zápisy s obraty na účtech 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy v
analytickém členění dle jednotlivých odborů
Účetnictví ostatní
 výpis z běžného účtu č. 2585102/0800 č. 1 - 12 (od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009)
Účetnictví ostatní
 výpis z úvěrového účtu č. 27-3761331537/0100 č. 1 - 12 (od 1.1.2009 - 31.12.2009),
úvěr ve výši 750 mil. Kč
Účtový rozvrh
 účtový rozvrh Krajského úřadu Libereckého kraje na rok 2009
Upomínka k pohledávce a závazku
 2.upomínka firmě D.S.K.-CZ. spol. s r.o. ze dne 7. srpna 2008
Upomínka k pohledávce a závazku
 Upomínka firmě D.S.K.-CZ. spol s r.o. ze dne 29. května 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12.2009
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Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
 Rozvaha - bilance za 12/2008 Integrovaná střední škola Turnov, Alešova 1723,
příspěvková organizace
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
 Rozvaha k 31. prosince 2008 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola
Turnov
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
 Rozvaha k 31. prosinci 2008 příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová
škola Turnov
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
 Rozvaha-bilance za 12/2008 obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská
519
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
 Příloha č. 1 zřizovací listiny č.j. ZL-1/08-Š ze den 29. ledna 2008
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
 Zřizovací listina příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a
Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, č.j. ZL-1/09-Š ze dne 29. ledna 2008
Zápis z jednání rady a zastupitelstva
 10. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 19.5. 2009 usn.č. 545/09úRK - schválení
rozpočtu zařízení DD Sloup v Č., příspěvková organizace
Darovací smlouvy
 Darovací smlouva č. OLP/1873/2009 ze dne 27.8.2009
Darovací smlouvy
 Darovací smlouva č.j. OLP/2033/2008 ze dne 19. ledna 2009 mezi obcí Krompach a
LK
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 1.Žádost o poskytnutí finančního příspěvku č. 218 na hospodaření v lesích z rozpočtu
Libereckého kraje včetně Příloh č. 1 až 4 ze dne 21.11. 2008
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Dopis č.j. KULK 12022/2009 ze dne 1.4. 2009 - informace o schválení finanční
dotace Zastupitelstvem LK ze dne 30.3.2009 (usn.č. 81/09/ZK).
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Dopis č.j. KULK 13045/2009 ze dne 1.4. 2009 - informace o schválení finanční
dotace Zastupitelstvem LK ze dne 30.3. 2009 (usn.č. 81/09/ZK)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Dopis č.j. KULK13400/2009 ze dne 1.4. 2009 - informace o schválení finanční dotace
Zastupitelstvem LK ze dne 10.3.2009 (usn.č.81/09/RK).
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích ze dne 3.4. 2009 (Výše
příspěvku: 211 132,-00 Kč)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích ze dne 3.4. 2009 (Výše
příspěvku: 43 260,-00 Kč).
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/962/2008, schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 783/08/RK dne
8.7.2008
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví LK 4.
OLP/591/2009 mezi Jiří Miler a Libereckým krajem ze dne 5.5. 2009 na projekt
"Obnova vnějších omítek budovy č. 11 v Českém Dubu". (Výše dotace: 300 000,-Kč)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví LK
č.OLP/874/2009 schválená Radou LK dne 10.3. 2009 usnesením č. 273/09/RK mezi
Městem Turnov a Libereckým krajem ze dne 25.5.2009 na projekt "Obnova a
restaurování Nového paláce v areálu hradu Valdštejn - 2. podetapa realizace". (Výše
dotace: max 450 000,- Kč -50 %)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví LK
č.OLP/879/2009 mezi Římskokatolická farnost Hejnice a Libereckým krajem ze dne
21.5. 2009 na projekt "Restaurování varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Bílém
Potoce". (Výše dotace: max 225 000,- Kč)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/972/2009,
ze dne 23.6.2009.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
0LP/317/2009 ze dne 15. 4. 2009 mezi LK a S group SPORT FACILITY
MANAGEMENT s.r.o na akci "Fotbalový den 2009" ve výši 420 000,- Kč
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1180/2009 schválené usnesením zastupitelstva č. 208/09/ZK ze dne 23.6.2009.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu libereckého kraje č.
OLP/321/2009 ze dne 19. 5 .2009 mezi LK a Českou gymnastickou federací Praha 6
na akci "Mistrovství Evropy v aerobiku 2009" ve výši 700 000,- Kč
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Závěrečná zpráva a Závěrečné vyúčtování projektu
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Závěrečné vyúčtování projektu "Mistrovství Evropy v aerobicu 2009" ze dne 12. 1.
2010
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Závěrečné vyúčtování projektu ze dne 12.7. 2009 (p. Miler)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku orgánu veřejné
správy č. 08/74/2009 ze dne 1.4. 2009
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku orgánu veřejné
správy č. 08/83/2009 ze dne 1.4. 2009.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009 ze dne 13. 3.
2009. Žadatel Česká gymnastická federace o.s. Praha 6, na projekt "Mistrovství
evropy v aerobicu"
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009 ze dne 13. 3.
2009. Žadatelem je S group SPORT FACILITY MANAGEMENT na akci Fotbalový
den 2009
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku č. 232 na hospodaření v lesích z rozpočtu
Libereckého kraje včetně Příloh č. 1 a 2 ze dne 22.12. 2008
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje ze
dne 2.3. 2009 na akci "Restaurování varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Bílém
Potoce". (Výše dotace: max 225 000,- Kč)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje ze
dne 24.2. 2009 na akci "Obnova a restaurování Nového paláce v areálu hradu
Valdštejn - 2. podetapa realizace".
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí účelové dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje ze
dne 27.2. 2009 na akci: "Obnova vnějších omítek budovy č.11 v Českém Dubu".
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí zálohy v rámci příspěvku z Fondu kulturního dědictví LK v roce
2009 ze dne 12.5. 2009. (112 500,- Kč - 50 %)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí zálohy v rámci příspěvku z Fondu kulturního dědictví LK v roce
2009 ze dne 12.5. 2009.(225 000,- Kč - 50 %)
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
 Žádost o poskytnutí zálohy v rámci příspěvku z Fondu kulturního dědictví LK v roce
2009 ze dne 22.5. 2009 (150 000,- Kč - 50 %).
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
 Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
 Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
 Závěrečné vyhodnocení akce, vypořádání vztahu se státním rozpočtem
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
 Závěrečné vyúčtování
Smlouvy nájemní
 SH/573/2005/D21 - dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 14.
listopadu 2005, mezi LK (pronajímatelem) a Statutárním městem Liberec (nájemcem).
Předmětem dodatku je změna vymezení nebytových prostor, přenechání do užívání
část 1. podlaží (místnost č. 111 o velikosti 67,02 m2. místnost č. 109a o velikosti 9,44
m2)
Smlouvy nájemní
 Dodatek č. SH/81/2004/D1 ze dne 30.3.2004 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor a věcí movitých ze dne 20.11.2001 mezi Libereckým krajem a EURESTEM
spol. s r. o.
Smlouvy nájemní
 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ve znění
dodatku č. SH/81/2004/D1 a výpověď smlouvy o zajištění stravování č.
OLP/2195/2007
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Smlouvy nájemní
 Nájemní smlouva č. OLP/2241/2008 s Pozemkovým fondem České republiky ze dne
1. října 2008
Smlouvy nájemní
 OLP/2267/2009 - Podnájemní smlouva - podnájem pozemku
Smlouvy nájemní
 SH/81/2004/D1 - dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ze
dne 20.listopadu 2001, mezi LK (pronajímatelem) a EUREST spol. s.r.o. (nájemcem)
ze dne 30. března 2004.Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v celkové ploše
546,2 m2 a technologické zařízení. Cena nájmu celkem 16 700,00 Kč měsíčně (10
000,00 Kč za nebytové prostory, 6 700,00 Kč za movité věci), úhrady za služby (teplo,
elektřina, vodné, stočné, odpad) zálohově činí 18 500,00 Kč měsíčně.
Smlouvy nájemní
 Smlouva o nájmu nebytových prostor a věcí movitých mezi Správou státního majetku
Liberec a EUREST spol. s r. o. Praha 7 ze dne 26.11.2001
Smlouvy o dílo
 OLP/1747/2009 - Smlouva o dílo - Pořízení bezpečnostních výstavních vitrín v rámci
projektu Klenotnice
Smlouvy o dílo
 Smlouva o dílo mezi J. Miler a zhotovitelem firmou NAREB - stavby s.r.o Český
Dub ze dne 2.4. 2009 na obnovu vnějších omítek.
Smlouvy o dílo
 Smlouva o dílo "Rekonstrukce předzámčí Domova důchodců Sloup v Č. - V. etapa č.
OLP/2549/2008 ze dne 27. 10. 2008
Smlouvy o dílo
 Smlouva o dílo OLP 370/2009 ze dne 5.3.2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 Kupní smlouva č.j. OLP/1164/2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 Kupní smlouva č.j. OLP/2196/2008 ze dne 20.4.2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 OLP/1108/2009 - Kupní smlouva - pozemek p.p.č. 968/1 o výměře 160 m2
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 OLP/153/2009 - Kupní smlouva - nákup služebního osobního automobilu
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 OLP/2009/2009 - Kupní smlouva - trička s potiskem pro Hry IV.zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2010
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 OLP/460/2009 - Kupní smlouva - pozemek
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 OLP/68/2009 - Kupní smlouva - technické vybavení pro pracovníky zajišťující
administraci globálních grantů Operačního programu vzdělávání
Smlouvy o přijetí úvěru
 smlouva o přijetí úvěru č. 2034/04/LCD z 28. 2. 2005 mezi ČS a.s. a Krajskou
nemocnicí Liberec p.o. na financování výstavby ze dne 28.2.2005 ve výši 193 900
000,- Kč (účet 959 0010)
 dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 10. 6. 2005
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smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/2034/04/LCD ze
dne 15.3.2005
 dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 3.7.2007
 dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 21.3.2008
Smlouvy o přijetí úvěru
 smlouva o přijetí úvěru č. 7340006200013 ze dne 3. 2. 2006 mezi LK a Komerční
bankou a.s. Praha ve výši 750 000 000,- Kč na revitalizaci pozemních komunikací na
území LK pod ev. číslem 27-3761331537/0100
Smlouvy o půjčce
 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje
č.OLP/501/2009 ze dne 19. května 2009
Smlouvy o půjčce
 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje
č.OLP/633/2009 ze dne 10. června 2009
Smlouvy o půjčce
 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje na
předfinancování projektu v rámci Regionálního operačního programu č. OLP
1472/2008
Smlouvy o půjčce
 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje
OLP/1269/2009 ze dne 18. června 2009
Smlouvy o věcných břemenech
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. OLP/2232/2007
Smlouvy o věcných břemenech
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j.: OLP/971/2009, ze dne
8.6.2009
Smlouvy o věcných břemenech
 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j., OLP/3044/2009 ze dne
16.12.2009
Smlouvy o věcných břemenech
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.j. : OLP/944/2009, LBK jako povinný a
soukromá osoba jako oprávněný, věcné břemeno zřízeno bezúplatně.
Smlouvy o věcných břemenech
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.j. OLP/10088/2009 ze dne 19. června 2009
Smlouvy o věcných břemenech
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.j. OLP/1045/2009, evid. č. C1VB/09/096 ze
dne 2. července 2009
Smlouvy o výpůjčce
 OLP/16/2009 - Smlouva o výpůjčce uměleckých děl - bezplatné zapůjčení dvou
obrazů do kanceláře hejtmana
Smlouvy o výpůjčce
 Smlouva č. OLP/3014/2009 o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu LBK
na předfinancování nákladů z Programu rozvoje venkova.
Smlouvy o výpůjčce
 Smlouva o výpůjčce nemovitosti č.j.OLP/1529/2008 s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Smlouvy o výpůjčce
 Smlouva o výpůjčce OLP/850/2009 ze dne 11. května 2009 - výpůjčitel Školní statek
Frýdlant, s.r.o.
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Smlouvy o výpůjčce
 Smlouva o výpůjčce z 10. června 2004 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a
Libereckým krajem
Smlouvy ostatní
 OLP/167/2009 - Smlouva o obstarání věci - zajištění programu 5. Hejtmanského plesu
Smlouvy ostatní
 OLP/699/2009 - Rámcová mandátní smlouva o administraci veřejných zakázek mezi
Libereckým krajem (mandant) a Executive Project Group, a.s. Praha (mandantář)
Smlouvy ostatní
 OLP/805/2009 - Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci
veřejných zakázek mezi Libereckým krajem (mandant) a Executive Project Group,
a.s., Praha (mandatář) k VZ Výběr dodavatele stavby v rámci projektu zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy,
Liberec - uzavřené dne 20. května 2009, schválena usnesením č. 492/09/RK ze dne 5.
května 2009
Smlouvy ostatní
 OLP/806/2009 - Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci
veřejných zakázek na veřejnou zakázku "Výběr dodavatele stavby v rámci projektu
zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy
hospodářské a lesnické Frýdlant" - uzavřené dne 20. května 2009, schválena
usnesením č. 492/09/RK ze dne 5. května 2009
Smlouvy ostatní
 OLP/807/2009 - Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci
veřejných zakázek na veřejnou zakázku "Výběr dodavatele stavby v rámci projektu
zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Domova
mládeže, Česká Lípa" - uzavřené dne 20. května 2009, schválena usnesením č.
492/09/RK ze dne 5. května 2009
Smlouvy ostatní
 OLP/808/2009 -Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci
veřejných zakázek na veřejnou zakázku "Výběr dodavatele stavby v rámci projektu
zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Integrované
střední školy, Vysoké nad Jizerou" - uzavřené dne 20. května 2009, schválena
usnesením č. 492/09/RK ze dne 5. května 2009
Smlouvy ostatní
 Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci veřejných zakázek č.
OLP/946/2009
Smlouvy ostatní
 Prováděcí mandátní smlouva k Rámcové smlouvě o administraci veřejných zakázek,
č.sml. OLP/947/2009
Smlouvy ostatní
 Smlouva č. OPL/899/2009 o pořádání kulturní akce, uzavřená dle § 262 a § 269 odst.
2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smlouvy ostatní
 Smlouva o přenechání majetku do užívání č. 90700/2003 ze dne 16. června 2003, vč.
Dodatku č.1 ze dne 8. ledna 2004 a Dodatku č. 2 ze dne 8. června 2007 - půjčitel
MPSV
Smlouvy ostatní
 Smlouva o spolupráci při výstavbě, užívání a prověřování efektivního systému
varování a informování před a v průběhu zvýšených a povodňových stavů na horní
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Jizeře a Kamenici č. OLP/56/07 ze dne 14. 5. 2007 uzavřená mezi LK a Městem
Turnov
 Dodatek č. 1 ze dne 10. 9. 2008
Smlouvy ostatní
 Smlouva o výrobě a vysílání TV pořadu "Brownfields" č. 1949/2009, ze dne
31.8.2009.
Smlouvy ostatní
 Smlouva o zajištění stravování č. OLP/2195/2007 ze dne 21.12.2007 mezi
Libereckým krajem a EUREST, spol. s r. o.
Dokumentace k veřejným zakázkám
 07/ZPŘ/2009 Statistické podchycení a stabilizace objektu Gymnázia F.X.Šaldy,
Partyzánská 530/3, Liberec 11, příspěvková organizace - spodní partie objektu
Dokumentace k veřejným zakázkám
 1/OŘ/2009 - Výběr dodavatele stavby v rámci projektu zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia F.X.Šaldy, Liberec"
Dokumentace k veřejným zakázkám
 1/ZPŘ/2009 - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko - nová pobočka
VMG v České Lípě
Dokumentace k veřejným zakázkám
 2/OŘ/2009 - Výběr dodavatele stavby v rámci projektu zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické,
Frýdlant
Dokumentace k veřejným zakázkám
 2/ZPŘ/2009 - Nákup osobních automobilů střední třídy - zjednodušené podlimitní
řízení
Dokumentace k veřejným zakázkám
 3/OŘ/2009- Výběr dodavatele stavby v rámci projektu zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Domova mládeže, Česká Lípa
Dokumentace k veřejným zakázkám
 4/OŘ/2009 - Výběr dodavatele stavby v rámci projektu zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov Integrované střední školy, Vysoké n.Jizenou
Dokumentace k veřejným zakázkám
 5/ZPŘ/2009 - Kamenářský dům
Dokumentace k veřejným zakázkám
 OŘ/08/2009 - Zajištění služby sociální prevence Azylové domy v Libereckém kraji
Dokumentace k veřejným zakázkám
 OŘ/12/2009 - Zajištění služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi v Libereckém kraji - rozdělena na 4 části, nadlimitní
Dokumentace k veřejným zakázkám
 OŘ/15/2009 - Zajištění služby sociální prevence Sociálně terapeutické dílny v
Libereckém kraji - nadlimitní
Dokumentace k veřejným zakázkám
 OŘ/20/2009 - Zajištění stravování v budově Libereckého kraje - nadlimitní
Vnitřní předpis a směrnice
 Dispoziční oprávnění k nařizování a schvalování hospodářských a účetních operací a
zároveň jako příkazci operací za jednotlivé odbory KÚ
Vnitřní předpis a směrnice
 Informace Sociálního fondu č. 38 - finanční dary za bezpříspěvkové odběry
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Vnitřní předpis a směrnice
 Organizační řád Krajského úřadu Libereckého kraje
Vnitřní předpis a směrnice
 Organizační směrnice ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje - k oběhu účetních
dokladů č. OS - 03/21/07
Vnitřní předpis a směrnice
 Organizační směrnice ředitele Krajského úřadu LK č. 0S-03/24/07 k oceňování
majetku a závazků Libereckého kraje s účinností od 1.ledna 2008
Vnitřní předpis a směrnice
 Organizační směrnice ředitele Libereckého kraje - OS-15/04/09 kterou se stanovují
pravidla autoprovozu krajského úřadu
Vnitřní předpis a směrnice
 Organizační směrnice ředitele Libereckého kraje - OS-18/03/09 - Systém řízení rizik
Vnitřní předpis a směrnice
 Podpisový řád - účinnost od 7. 10. 2009
Vnitřní předpis a směrnice
 Pracovní instrukce RI-03/03/04 ze dne 17. srpna 2004 k postupu při správě a
vymáhání neuhrazených pohledávek kraje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků
Vnitřní předpis a směrnice
 Příkaz ředitele č. PŔ - 03/06/09 - provedení inventarizace majetku as závazků
Libereckého kraje ze rok 2009
Vnitřní předpis a směrnice
 Příkaz ředitele č. PŘ - 03/08/09 - roční uzávěrka kraje za rok 2009
Vnitřní předpis a směrnice
 Příkaz ředitele č. PŘ - 03/10/09 - kterým se stanoví postupy prací souvisejících s
finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo
Národním fondem za rok 2009
Vnitřní předpis a směrnice
 Příkaz ředitele č. PŘ - 10/07/09 k vytváření stejnopisů pro vedení správních spisů v
listinné podobě
Vnitřní předpis a směrnice
 Příkaz ředitele č. PŘ -03/03/09 k DPH
Vnitřní předpis a směrnice
 Příkaz ředitele KÚ LK č. PŘ-03/10/09
Vnitřní předpis a směrnice
 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2009
Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice Rady LIberckého kraje č. 6/2006 k plánování, přípravě a pořizování investic
Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ze dne 15.8. 2006
Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2009 k identifikaci, postupu a poskytování
veřejné podpory Libereckým krajem
Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2009 k zadávání veřejných zakázek
Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění
novelizace č. 1
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Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2004 upravující pravidla správy a nakládání s
pohledávkami Libereckého kraje ve znění novelizace č.1
Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2006 k zadávání veřejných zakázek
Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění
novelizace č. 4
Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 8/2007 k vedení účetnictví Libereckého kraje
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Fondu kulturního dědictví - schv. usn. č. 324/07/ZK z 27. listopadu 2007
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Fondu ochrany vod - schv. usn. č. 65/09/ZK ze dne 30. března 2009
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Fondu požární ochrany - schv. usnesením č. 84/05/ZK z 26. dubna 2005
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Grantového fondu- schv. usn. 24/04/ZK ze 17. února 2004
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Investičního fondu - schválen usn. 351/03/ZK z 18. listopadu 2003
 usn. 149/05/ZK z 28. června 2006 změna názvu na Fond investic Libereckého kraje
aktualizace statutu ze dne 29. srpna 2006
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Krizového fondu schválen usn. č. 3/04/ZK ze dne 27. ledna 2004
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut Lesnického fondu - schv. usn. č. 140/07/ZK z 29. května 2007
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut sociálního fondu
 novela schválena usnesením č. 115/08/RK ze dne 25. února 2008
Vnitřní předpis a směrnice
 Statut sociálního fondu
 zřízen usnesením č. 27/01/ZK - ze dne 22. května 2001
Vnitřní předpis a směrnice
 Zásady pro poskytování dotací z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje,
schválené dne 27. 1. 2009.
Vnitřní předpis a směrnice
 Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu
Libereckého kraje (platnost Zásad od 1.1. 2008 do 31.12. 2013).
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 15. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 9.9. 2008 - rozhodnutí o zahájení
zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce předzámčí Domova důchodců Sloup
v Č. - V. etapa".
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 17. Zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 7.10. 2008 - Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Rekonstrukce předzámčí DD Sloup v Č. - V.
etapa.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Finanční vypořádání kraje se SR za rok 2009 dle jednotlivých kapitol
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Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení č. 1589/09/mRK ze dne 7.12.2009 - způsob úhrady regulačních poplatků
včetně důvodové zprávy
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení č. 316/10/RK ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9.3.2010
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení č. 783/08/RK, usnesení č. 572/08/RK a důvodové zprávy k usnesením
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení č.925/09/RK ze dne 4. srpna 2009
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení rady LBK č. 292/09/RK ze dne 24.3.09 včetně důvodové zprávy
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení Rady Libereckého kraje č. 1004/09/RK ze dne 18.8.2009, o poskytnutí
peněžního daru.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení Rady Libereckého kraje č. 379/09/RK ze dne 7.4.2009
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení Rady Libereckého kraje č. 526/09/RK ze dne 5. května 2009
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení Rady LK č. 1122/09/RK ze dne 22. září 2009
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Usnesení ze 16.zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. září 2008
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
 Zápis z mimořádné Rady Libereckého kraje ze dne 25.1.2010 včetně usnesení a
důvodové zprávy
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 111/09/ZK ze dne 28. dubna 2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 140/09/ZK ze dne 26. května 2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 18/08/ZK ze dne 29. ledna 2008
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 33/III/08/RK - schválení vyplacení finanční odměny a věcného daru ze
SF dle důvodové zprávy
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 331/07/ZK
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 331/07/ZK - výpis z 10.zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 27. listopadu 2007
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č. 426/09/ZK ze dne 15.12.2009 včetně důvodové zprávy
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č.109/09/RK
 schválení finančních odměn a věcných darů ze SF dle důvodové zprávy
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení č.1392/08/RK - Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 109/09/ZK ze dne 28.4.2009, o
programu GF - 4 Podpora zdravotnických vzdělávacích programů - obec Višňová
"Školení veřejnosti v úkonech zachraňujících život".
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 262/09/ZK ze dne 25. srpna 2009
Dopis MV pro kraj
 Dopis MV ze dne 17.12.2009
Exekuční příkaz
 Exekuční příkaz č.j. EKO/OEA/37/2008 ze dne 2. prosince 2008
Protokol o předání a převzetí movitého majetku
 Protokol o předání a převzetí movitého majetku Libereckého kraje mezi Libereckým
krajem a APOSS Liberec, p.o. ze dne 29. března 2009
Protokol o předání a převzetí movitého majetku
 Protokol o předání a převzetí movitého majetku Libereckého kraje ze dne 11. května
2009 mezi Libereckým krajem a Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant
Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku Libereckého kraje
 Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku Libereckého kraje ze dne 9. února
2009 mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o.
Přehled o půjčkách k 30. červnu 2009 - podle odborů
 Přehled o půjčkách k 30. červnu 2009 - podle odborů - celkový úhrn 10 663 628,- Kč
Vnitřní sdělení
 Vnitřní sdělení odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin ze dne 30.
září 2009 - odpis pohledávky kraje
Výpis z katastru nemovitostí
 Částečný výpis z katastru nemovitostí LV 1041 KÚ 656232 ze dne 2. října 2009
Výpis z katastru nemovitostí
 Částečný výpis z katastru nemovitostí LV 253 KÚ 710016 ze dne 2. října 2009

- 24 -

