Ing. Tomáš Hocke
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 1. zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje, které se uskuteční v
pátek 18. prosince 2020 od 13,00 hod. v zasedací místnosti č. 111 v 1. patře budovy sídla
Libereckého kraje.

Program:
1. Zahájení, schválení programu zasedání a určení ověřovatele zápisu
2. Návrh na jmenování tajemníka finančního výboru
3. Jednací řád pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
4. Statut výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
5. Časový plán zasedání finančního výboru na leden až prosinec 2021
6. Písemné informace k činnosti finančního výboru

13.00 hod.

7. ZK bod 12 - Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – předkladatel Ing. Zbyněk
Miklík
Písemné informace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 43 písm. a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020
ZK bod 43 písm. g) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 11.
11. 2020 do 1. 12. 2020
8. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 13 – MPO – budoucí darování pozemků v k.ú. Sekerovy Loučky, k.ú. Přepeře u Turnova,
k.ú. Pěnčín, k.ú. Cvikov, k.ú. Kamení, k.ú. Radvanec a Sloup v Čechách a k.ú. Vítkovice
v Krkonoších
ZK bod 14 – MPO – revokace části usnesení č. 57/20/ZK v bodě 1. – budoucí darování pozemku
v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
ZK bod 15 – MPO – budoucí darování pozemků v k.ú. Zahrádky u České Lípy, k.ú. Horní
Branná
ZK bod 16 – MPO – darování pozemků v k.ú. Liberec, k.ú. Jablonec nad Nisou, k.ú. Heřmanice u
Frýdlantu a k.ú. Kristiánov, k.ú. Lomnice nad Popelkou, k.ú. Svor
ZK bod 17 – MPO – přijetí daru pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
ZK bod 18 – MPO – prodej pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy, k.ú. Stráž nad Nisou, k.ú.
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ZK bod 19 – MPO – bezúplatný převod pozemku v k.ú. Turnov
ZK bod 20 – MPO – prodej nemovitých věcí v k.ú. Jablonec nad Nisou
ZK bod 21 – MPO – budoucí koupě pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou, k.ú. Košťálov, k.ú.
Dolní Sytová a k.ú. Žernov
ZK bod 22 – MPO – koupě pozemků v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou a k.ú. Nová Ves u Chrastavy
ZK bod 23 – MPO – koupě nemovitostí v k.ú. Doubí u Liberce
9. Návrhy úprav rozpočtu kraje předkládané resortem:
9.1. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 25 – ZR - RO č. č. 365/20 – úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – poskytnutí individuální dotace MAJÁK o.p.s.
ZK bod 26 – ZR - RO č. 385/20 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v
Libereckém kraji 2020 – 2021
ZK bod 27 – ZR - RO č. 392/20 – úprava kapitol 912 04 – účelové příspěvky PO, 913 04 –
příspěvkové organizace, 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku na zajištění financování vybraných akcí
9.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 24 – ZR - RO č. 388/20 – snížení výdajů v kapitole 912 05 – účelové příspěvky PO, 913
05 – příspěvkové organizace, 914 05 - působnosti a navýšení výdajů v kapitole 920 14 kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
9.3. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 33 – ZR - RO č. 380/20 – zapojení přijaté zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji III“, kterým se upravují příjmy, výdaje a dílčí ukazatele v kapitole 923
Spolufinancování EU, rozhodnutí a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III -NZÚ“
9.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 36 – ZR - RO č. 386/20 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2020, odbor
životního prostředí a zemědělství - zapojení uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší a
zapojení pokuty za přestupek způsobený společností GPÚ, spol. s r.o. do kapitoly 91708 –
Transfery, ukazatel hospodaření s odpady
9.4. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 37 – ZR - RO č. 384/20 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
ZK bod 39 – ZR - RO č. 397/20 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy;
individuální dotace v oblasti dopravy
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ZK bod 40 – ZR - RO č. 393/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; příspěvek od Mikroregionu Český ráj a
od Města Semily
ZK bod 42 – ZR - RO č. 396/20 – snížení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy,
akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast Východ“, snížení výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „výkupy pozemků“ a navýšení výdajů v kapitole 914 06
– Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost autobusová“
10. Různé a závěr

V Liberci dne 10. 12. 2020

Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
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