Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č. 1/2020
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 18. 12. 2020

Přítomni: Ing. T. Hocke, RNDr. M. Hron, JUDr. K. Malá, Ing. I. Štěpánek, J. Mencl,
Ing. J. Volfová, P. Šulc, Ing. J. Knížek, M. Kropáčková
Omluveni: Ing. J. Valešová, FCCA, Ing. P. Matyáš, Ing. J. Kittner
Neomluveni: Mgr. F. Lufinka
Hosté: Mgr. P. Tulpa, Ing. J. Klíma, Mgr. P. Staněk, Ing. J. Tichý, Ing. J. Princová, Mgr. M. Otta,
Ing. J. Čáp, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. J. Chýle, Ing. O. Ryvolová
Ing. Z. Miklík (prostřednictvím videokonference)
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu jednání
Předseda finančního výboru Ing. Tomáš Hocke zahájil zasedání ve 13,04 hod., provedl kontrolu
počtu přítomných členů výboru a konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za
ověřovatele zápisu z 1. zasedání finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením souhlasil.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 1. zasedání finančního výboru v roce
2020 Ing. Ilju Štěpánka.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

Program jednání:
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
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
Finančn í v ýbo r
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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.
Noviny pod Ralskem
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 –
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Transfery, ukazatel hospodaření s odpady
9.5. 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
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
Předseda výboru navrhl doplnit program jednání o body, které byly projednány na zasedání rady
kraje dne 15. 12. 2020, a které jsou zařazeny na jednání ZLK dne 22. 12. 2020.
Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
9.3. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova –
předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 51 – Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro
společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2021
9.6. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 55 – ZR - RO č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi kapitolami 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 914 07 - Působnosti odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků z kapitoly 912 07 - Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové
organizaci
9.7. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 45 – ZR - RO č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje z titulu prodeje OOP
(ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář
hejtmana
ZK bod 46 – Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor
ZK bod 47 – Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
ZK bod 48 – Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
Krajské nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
ZK bod 49 – ZR - RO č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01 Krizový fond a refundace nákladů
školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmana
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9.5. Doprava
Informace a diskuze k materiálu Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko)
vnitřním dopravcem schválenému usnesením zastupitelstva č. 41/VI/20/ZK dne 24. 11. 2020.
Schválení doplněného programu:
9

PŘÍTOMNO:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

schválen

2. Návrh na jmenování tajemníka finančního výboru
Po projednání s předsedou finančního výboru byla ředitelem Krajského úřadu Libereckého kraje
Mgr. René Havlíkem jmenována do funkce tajemnice výboru Ing. Anna Matoušková, vedoucí
oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.
3. Jednací řád pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
Členové finančního výboru byli seznámeni s Jednacím řádem pro výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje, který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 21/VI/20/ZK ze dne 2. 11. 2020 a
který upravuje přípravu zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování
plnění jím přijatých rozhodnutí.
4. Statut výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
Členové finančního výboru byli seznámeni se vzorovým Statutem pro výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje a s návrhem znění Statutu výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje,
které specifikuje oblast působnosti a činnosti vykonávané finančním výborem.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání schvaluje znění Statutu výboru finančního Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

5. Časový plán zasedání finančního výboru na leden až prosinec 2021
Tajemnice výboru seznámila členy finančního výboru s návrhem harmonogramu jednání
zastupitelstva kraje na rok 2021 a předseda výboru pak v závislosti na něm navrhl termíny a čas
jednotlivých zasedání finančního výboru.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání schvaluje termín zasedání finančního výboru
na 22. 1. 2021 od 13,00 hodin.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Další termíny zasedání finančního výboru v roce 2021 budou znovu diskutovány na lednovém
zasedání výboru.
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6. Písemné informace k činnosti finančního výboru
Členů výboru byla předána Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2017 k odměňování
neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena
výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady ve znění novelizace č. 3, a dále byli členové
výboru požádáni o předání formulářů s osobními a kontaktními údaji pro potřeby personálního a
mzdového oddělení.
Změna v pořadí projednávaných bodů:
8. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 8. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky a spolu s Mgr. P. Staňkem, vedoucím odboru investic a správy
nemovitého majetku, k nim podali doplňující informace.
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.
Noviny pod Ralskem
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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) 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
b) MPO – revokace části usnesení č. 57/20/ZK v bodě 1. – budoucí darování pozemku v k.ú.
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou
c) MPO – budoucí darování pozemků v k.ú. Zahrádky u České Lípy, k.ú. Horní Branná
d) 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
e) MPO – přijetí daru pozemků v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
f) MPO – prodej pozemků v k.ú. Žandov u České Lípy, k.ú. Stráž nad Nisou, k.ú. Noviny pod
Ralskem
g) MPO – bezúplatný převod pozemku v k.ú. Turnov
h) MPO – prodej nemovitých věcí v k.ú. Jablonec nad Nisou
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i) MPO – budoucí koupě pozemků v k.ú. Lomnice nad Popelkou, k.ú. Košťálov, k.ú. Dolní Sytová a
k.ú. Žernov
j) MPO – koupě pozemků v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou a k.ú. Nová Ves u Chrastavy
k) MPO – koupě nemovitostí v k.ú. Doubí u Liberce.
Hlasování (společné):
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

7. ZK bod 12 - Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 – předkladatel Ing. Zbyněk
Miklík
Materiál k bodu 7. uvedl M. Půta, hejtman, a Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, rezort
ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky a Ing. J. Klímou, vedoucí
ekonomického odboru, k němu podali doplňující informace.
Diskuze
Ing. J. Volfová: vznesla požadavek na případnou úpravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok
2021, která obsahuje:
1) zařazení individuální podpory v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí ve výši 250
tis. Kč na „akci“ Nadační fond Ozvěna - kompenzační pomůcky nedoslýchavým dětem a
zároveň by došlo ke snížení o 250 tis. Kč v NR 2021 v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, Podpora ojedinělých projektů (NR 2021 = 1 450 tis. Kč)
2) zařazení individuální podpory v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí ve výši 500
tis. Kč na „akci“ Rodinný hospic a zároveň by došlo ke snížení o 500 tis. Kč v NR 2021
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Podpora ojedinělých projektů (NR 2021 =
1 450 tis. Kč)
nebo alternativně, pokud by byla individuální podpora „akce“ Rodinný hospic financována
rezortem zdravotnictví z kap. 917 09 – Transfery, mohlo by dojít ke snížení kap. 914 09 –
zdravotní politika v regionu (NR 2021 = 1 000 tis. Kč)
Dále Ing. J. Volfová upozornila ekonomický rezort jako zpracovatele materiálu na administrativní
chybu v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, resp. na záměnu názvů
organizací.
Další dotazy členů finančního výboru zodpověděl Ing. J. Klíma. Vzhledem k tomu, že Ing. J.
Volfová neformulovala svůj požadavek jako protinávrh usnesení, nechal předseda výboru hlasovat
o návrhu usnesení předkladatele.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
I. rozpočet Libereckého kraje na rok 2021, kterým se stanoví
a) celkový objem zdrojů ve výši 3.277.476.990 Kč sestávající z příjmů ve výši 3.187.476.990 Kč
a disponibilních zdrojů roku 2020 ve výši 90.000.000 Kč prostřednictvím třídy 8 – financování,
b) celkový objem výdajů částkou 3.201.041.990 Kč a kladné saldo ve výši 76.435.000 Kč,
určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů
na silnicích Libereckého kraje prostřednictvím třídy 8 – financování,
II. věcný a finanční obsah závazných, specifických a dílčích ukazatelů rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2021,
III. pravidla, kterými je upraveno hospodaření s finančními prostředky rozpočtu kraje v roce 2021 a
která tvoří přílohu č. 1 rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021,
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IV. provádění a schvalování změn rozpočtu kraje 2021 prostřednictvím rozpočtových opatření
Radou Libereckého kraje.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

7

PRO:

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné informace
a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2020
b) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 11. 11. 2020 do 1. 12.
2020.
Hlasování (společné):
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

9. Návrhy úprav rozpočtu kraje předkládané resortem:
Změna v pořadí projednávaných bodů:
9.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiál k bodu 9.2. uvedl Ing. J. Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací a Mgr. P.
Tulpa, náměstek hejtmana, rezort sociálních věcí k němu podal doplňující informace.
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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 388/20, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje
následovně
1. snižuje se kapitola 912 05 Účelové příspěvky PO, sociální odbor v celkové výši 573.454,37
Kč:
a)
b)
c)
d)
e)

snížením výdajů č. a. 5501261519 - Domov Raspenava, p. o. - Automobil pro klienty
Domova Raspenava v celkové výši 196.677 Kč,
snížením výdajů č. a. 5501271523 - Dětské centrum Liberec, p. o. - Osmimístná dodávka
pro zařízení Dětské centrum Liberec v celkové výši 134.066 Kč,
snížením výdajů č. a. 5501441508 - Služby soc. péče TEREZA, p. o. - pořízení 9 ks
polohovacích postelí vč. Matrací v celkové výši 199.571,55 Kč,
snížením výdajů č. a. 5501541514 - Domov pro seniory Vratislavice - Nová kabelová
přípojka NN pro DS Vratislavice v celkové výši 173,82 Kč,
snížením výdajů č. a. 5501551520 - APOSS Liberec, p. o. - pořízení konvektomatu,
digestoře a nerezových regálů v celkové výši 6 966 Kč
7

2.

snižuje se kapitola 913 05 Příspěvkové organizace, sociální odbor v celkové výši
4.973.865,98 Kč:
a) snížením provozního příspěvku u organizace č. 1512 Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace, v celkové výši 490.008 Kč,
b)

3.

snížením provozního příspěvku u organizace č. 1513 Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, v celkové výši 381.270 Kč,
c) snížením č. a. 13050000 Finanční rezerva OSV - provozní příspěvek pro PO v celkové
výši 4.102.587,98 Kč,
snižuje se kapitola 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí v celkové výši 2.500.000 Kč:
a)

4.

snížením výdajů č. a. 054805 -Spolufinancování objednaných lůžek subjektům zařazeným
do základní sítě sociálních služeb v celkové výši 2.500.000 Kč,
navyšuje se kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
v celkové výši 8.011.320,35 Kč:
a)

navýšením výdajů č. a. 590871513 - Domov důchodců Velké Hamry, p. o. - přístavba
DZR - navýšení kapacity I. Etapa v celkové výši 8.011.320,35 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

9.1. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiály k bodu 9.1. uvedla Ing. J. Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, a podala k nim doplňující informace.
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.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 365/20, kterým se upravuje kapitola 917 04 –
transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 250.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly:
A. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04805003455 - Základní umělecká škola, Jablonec
nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace – Akademie umění a kultury pro seniory
Libereckého kraje, ve výši 250.000 Kč,
B. zavedení nového specifického ukazatele: číslo akce 04811730000 s názvem MAJÁK o.p.s. –
Krizová intervence 2020, ve výši 250.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276,
se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14, na akci číslo 04811730000 Krizová intervence 2020,
ve výši 250.000 Kč,
C) schválit znění smlouvy č. OLP/3440/2020 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s., IČ: 25405276, se sídlem Konopná
776/8, 460 14 Liberec.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

8

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 385/20, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
2.875.523 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04809150000 Dotační program Podpora sportovní infrastruktury –
nespecifikovaná rezerva o 2.875.523 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 2.875.523 Kč, z toho:
Číslo akce

Název akce
Tělocvičná jednota Sokol Turnov - Rekonstrukce stropu
hlavního sálu sokolovny v Turnově
SK ZÁSADA z.s. - Technické zhodnocení fotbalového
hřiště SK Zásada systémem zavlažování
Město Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín
v Hrádku nad Nisou

Výše v Kč

04811840000

FK Železný Brod, z.s. - Rekonstrukce hřiště s UMT

644.903

04811852036

Obec Nová Ves - Víceúčelové hřiště

1.000.000

04811810000
04811820000
04811832006

600.000
300.000
330.620

B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis
na projekt uvedeným příjemcům,
C) schválit znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 392/20, kterým se upravují kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, 912
04 – účelové příspěvky PO, 914 04 – působnosti, 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, v celkové výši 28.426.873 Kč, a to následovně:
1. snížení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu v celkové výši 2.700.000 Kč, a to:
a)
b)

snížení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková
organizace o částku 1.200.000 Kč,
snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku o
částku 1.500.000 Kč,
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2.

úprava kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v
celkové výši 22.601.307 Kč:
a) snížení ukazatele číslo akce 0491891456 – Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova mládeže,
Zeyerova 31, Liberec o částku 5.814.090 Kč,
b)

3.
4.

snížení ukazatele číslo akce 0491931433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu Truhlářská ul.
„B“, Liberec o částku 18.350.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele číslo akce 0491960000 – Pořízení nového školského portálu
EDULK.cz ve výši 1.562.783 Kč,
snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu: ukazatel
číslo akce 0487080000 – EDULK.cz o částku 1.562.783 Kč,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 2.700.000 Kč, z toho:
a)

zavedení nového ukazatele akce číslo 04502811430 – Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace – Oprava elektroinstalačních rozvodů ve výši
1.200.000 Kč,

b)

zavedení nového ukazatele akce číslo 04502821442 – Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace – Pořízení projektové dokumentace pro
opravu střechy u objektu Centrum Králův Háj, Liberec ve výši 250.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo 04502831407 – Gymnázium Ivana Olbrachta,
Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace – Rekonstrukce kotelny ve výši
1.150.000 Kč,
zavedení nového ukazatele akce číslo 04502841448 – Střední škola hospodářská a
lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – Záměr opravy hospodářské
budovy v areálu Krajského statku Frýdlant ve výši 100.000 Kč,

c)

d)

5.

navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, v
celkové výši 24.164.090 Kč, a to:
a) zavedení nového ukazatele číslo akce 0491931433 – Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
Truhlářská ul. „B“, Liberec ve výši 17.000.000 Kč,
b)

c)

d)

zavedení nového ukazatele číslo akce 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou ve výši 1.350.000 Kč,
zavedení nového ukazatele číslo akce 0491891456 – Základní škola a Mateřská škola pro
tělesně postižené, Liberec, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu domova
mládeže, Zeyerova 31, Liberec ve výši 3.000.000 Kč,
zavedení nového ukazatele číslo akce 1491210000 – Rekonstrukce Krajského statku
Frýdlant ve výši 2.814.090 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

10

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

9.3. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
– předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 9.3. uvedl Mgr. M. Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, a podal k nim doplňující informace.
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“
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 380/20, kterým se:
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 57.148.391,77 Kč, a to z titulu přijaté
zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ ve výši 57.148.391,77 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU o 57.148.391,77
Kč, z toho:
a)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ“ o
částku 28.016.951,27 Kč, z toho:
- ve výši 27.486.951,27 Kč na nerozepsané rezervy, v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
- ve výši 750.000,00 Kč se zavádí nové dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, pro jednotlivé
konečné uživatele v rámci projektu Kotlíkové dotace III – NZÚ,
- ve výši 220.000 Kč se snižují vybrané dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“, na základě odstoupení dvou příjemců
od realizace projektu,

b)

v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů na financování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NIV“ o částku
1.039.530,00 Kč,
v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy na kofinancování
IROP a TOP o částku 28.091.910,50 Kč.

c)

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 51 – Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro
společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2021
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, společnosti ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn, na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu celkem do výše 16.998.216,58 Kč,
B) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č.
OLP/3544/2020 z rozpočtu Libereckého kraje do výše 16.998.216,58 Kč, uzavíranou mezi
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Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210,
se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV-Perštýn.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Změna v pořadí projednávaných bodů:
9.5. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
Materiály k bodu 9.5. uvedl Ing. J. Čáp, vedoucí odboru dopravy, a podal k nim doplňující
informace.
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“
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. č. 384/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 14.444.120 Kč, a to u akce:
a) účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2020 ve výši 9.393.268 Kč,
b)
c)
2.
3.

III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 2.356.356 Kč,
OK III/29024 (Ostrý roh), Jablonec nad Nisou ve výši 2.694.496 Kč,

snižují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Rekonstrukce ulice
Kodešova, Frýdlant „ ve výši 7.220.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši
21.664.120 Kč tak, že se:
a) snižují výdaje v celkové výši 850.846 Kč, a to:
- u akce „III/29024 Lukášov, oprava propustku“ ve výši 904 Kč,
- u akce „III/28745 Zbytky - Velké Hamry“ ve výši 52.659 Kč,
- u akce „Most 284-009 u č.p. 96 v Dolní Nové Vsi n./P.“ ve výši 122.700 Kč,
- u akce „III/26817 a III/2774 hr. kraje - Cetenov - Všelibice“ ve výši 674.583 Kč,
b)

navyšují výdaje v celkové výši 22.514.966 Kč,
- u akce „III/26836 Lindava“ ve výši 4.603.403 Kč,
- u akce „II/289 Bořkov“ ve výši 2.038.609 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
6.479.686 Kč,
- u nespecifikované rezervy týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 9.393.268 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

12

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 39 – ZR - RO č. 397/20 - úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor
dopravy; individuální dotace v oblasti dopravy
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Města Rokytnice nad
Jizerou, Horní Rokytnice 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057 na projekt pod názvem
„Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, napojení na Greenway Jizera“,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 397/20, kterým se v rámci kapitoly 917 06 –
Transfery, odbor dopravy:
1. snižují výdaje v celkové výši 870.672 Kč, a to u akce:
a) Rekonstrukce II/278 Osečná, ul. Českodubská ve výši 370.672 Kč,
2.

b) PD Greenway Jizera úsek Líšný – Železný Brod ve výši 500.000 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 870.672 Kč, a to u akce:
a)

Administrace a předprojektová příprava - cyklostezka Svaté Zdislavy ve výši 120.000 Kč,

b)

Rekonstrukce lávky pod mostem u „Kroupů“, napojení na Greenway Jizera ve výši
680.672 Kč,

c)

Přírodě blízké stezky pro terénní cyklistiku – okolí Polevska ve výši 70.000 Kč,

C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, níže uvedenému
žadateli o dotaci na projekty ve výši 680.672 Kč
IČ
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo
Název projektu
Účel projektu
Název parametru projektu
Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)
Investice/neinvestice

00276057
Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou
Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, napojení na Greenway
Jizera
Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, která spojuje místní části
Dolní Rokytnice nad Jizerou a Blansko v Jablonci nad Jizerou
Rekonstrukce lávky
ks
1
3.403361,43
20
680.672
neinvestice
30.3.2020 – 10.7.2020

Termín realizace projektu

C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/4053/2020 v
rámci podpory rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů, která propojuje místní části Dolní
Rokytnice nad Jizerou a Blansko v Jablonci nad Jizerou, mezi Libereckým krajem a Městem
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

13

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 393/20, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje o celkovou částku 59.144 Kč, a to:
a) vybrané z příspěvku obcí na dopravní obslužnost ve výši 9.144 Kč,
2.

b) vybrané od Mikroregionu Český ráj ve výši 50.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní
obslužnost“ ve výši 59.144 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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“
Diskuze
Ing. J. Volfová: vznesla dotaz k informaci uvedené v důvodové zprávě k původně očekávaným a
dosud nezrealizovaným platbám finančních prostředků od dopravce ČSAD Liberec, a.s. týkajících
se závěrečných ročních vyúčtování úhrady kompenzace vzniklé zajišťováním dopravní obslužnosti
za období roku 2019 (5.132.457,18 Kč – vyúčtování za prosinec 2020 a 5.339.624,00 Kč –
vyúčtování netto smlouvy za celý rok 2020).
Ing. J. Čáp: potvrdil, že finanční prostředky v celkové výši 10.472.081,18 Kč nebudou zatím
dopravcem ČSAD Liberec, a.s. poukázány na bankovní účet Libereckého kraje. Předpoklad vrácení
je příští rok, aby z těchto financí mohla být zpět navýšena akce „Nákup odbavovacích zařízení
oblast Východ“ v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, případně je i uvažováno
s alternativou, že by tato pohledávka mohla být kapitalizována.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 396/20, kterým se:
1. snižují výdaje v celkové výši 18.000.000 Kč, a to:
a) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy z akce „Nákup odbavovacích zařízení oblast
Východ“ o částku 10.000.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy z akce „výkupy pozemků“ o částku
8.000.000 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost
autobusová“ o částku 18.000.000 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

14

1

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Informace a diskuze k materiálu Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko)
vnitřním dopravcem schválenému usnesením zastupitelstva č. 41/VI/20/ZK dne 24. 11. 2020.
Předseda finančního výboru Ing. T. Hocke informoval členy výboru o materiálu, který byl
projednán a schválen zastupitelstvem na zasedání dne 24. 11. 2020.
Diskuze
Ing. J. Volfová: konstatovala, že je nutná kontrola celkového objemu vynaložených finančních
prostředků v souvislosti s vnitřním dopravcem tak, aby výsledná cena výkonu nebyla dražší než
cena, která by vzešla z veřejné zakázky.
P. Šulc rovněž konstatoval, že pokud bude ČSAD Liberec ve ztrátě, a která by šla k tíži
Libereckého kraje, pak nelze ceny výkonu porovnávat s ostatními dopravci.
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání bere na vědomí usnesení zastupitelstva Libereckého kraje
č. 41/VI/20/ZK ze dne 24. 11. 2020, kterým rozhodlo o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti
Západ (Českolipsko) od 12. 12. 2021 prostřednictvím vnitřního provozovatele - společnosti ČSAD
Liberec, IČ: 25045504, formou „brutto“ režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to na
základě analýzy od společnosti NEXIA AP a.s. z listopadu 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

/ve 14,52 hod. odchází Ing. J. Volfová, členka finančního výboru/
Změna v pořadí projednávaných bodů:
9.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiál k bodu 9.4. uvedla Ing. O. Ryvolová, ekonomka odboru životního prostředí a zemědělství,
a podala k nim doplňující informace.
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
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 386/20, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2020:
1. navyšují se příjmy Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a zemědělství,
celkem o částku 238.136,25 Kč, a to:
a) z titulu daňových příjmů, dosud uhrazených poplatků za znečišťování ovzduší ve výši
225.636,25 Kč,
2.

b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 12.500 Kč,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 238.136,25 Kč v kapitole 917 08 – Transfery, specifický
ukazatel Sanace staré ekologické zátěže v Srní – Ing. V. Ladýř - LADEO

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

15

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

9.6. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiály k bodu 9.6. uvedl PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, a podal k nim doplňující informace.
ZK bod 55 – ZR - RO č. 424/20 – převod finančních prostředků mezi kapitolami 917 07 Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 914 07 - Působnosti odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a 912 07 - Účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků z kapitoly 912 07 - Krajské vědecké knihovně v Liberci, příspěvkové
organizaci
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 424/20, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 07 Transfery odboru kultury
památkové péče a cestovního ruchu a kapitoly 914 07 Působnosti odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, a současně se navyšují výdaje kapitoly 912 07 Účelové příspěvky – příspěvkové
organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu následovně:
a) v kapitole 917 07 se snižuje specifický ukazatel - Podpora projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb – ZÁŠTITA ve výši 290.000 Kč,
b)
c)

v kapitole 914 07 se snižuje rozpočtový ukazatel Propagace kultury Libereckého kraje ve výši
170.000 Kč
v kapitole 912 07 se navyšují výdaje o 460.000 Kč na financování mimořádných účelových
příspěvků - zavádí se nové dílčí ukazatele - Nákup venkovních výstavních panelů ve výši
280.000 Kč, Nákup e-knih a elektronických databází ve výši 100.000 Kč, Nahrávací a
prezentační technika k projektu Regionální osobnosti 80.000 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

9.7. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
Materiály k bodu 9.7. uvedl Mgr. J. Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana, a podal k nim
doplňující informace.
ZK bod 45 – ZR - RO č. 406/20 – navýšení nedaňových příjmů kraje z titulu prodeje OOP
(ochranné osobní pomůcky) a navýšení výdajů v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor
kancelář hejtmana
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 406/20, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku
1.363.231,30 Kč z titulu prodeje OOP (ochranné osobní pomůcky) příspěvkovým organizacím a
institucím Libereckého kraje (příloha č. 2), a současně se navyšují celkové výdaje kraje o uvedenou
částku v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana – Nouzový stav 2020 II. (říjen
2020).
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

16

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 46 – Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o navýšení dotace, která byla odsouhlasena usnesením č. 227/20/RK pro Město
Nový Bor, IČO: 00260771, na akci Mezinárodní sklářské sympozium IGS, z celkové částky 1 000
000 Kč na částku 1 100 000 Kč s tím, že částka 500 000 Kč již byla příjemci poskytnuta na realizaci
projektu v roce 2018 a částka 600 000 Kč bude příjemci poskytnuta na realizaci projektu v roce
2021,
B) schválit znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č.
OLP/2301/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor, IČO: 00260771, se sídlem nám.
Míru 1, 47301, Nový Bor, kterým se navyšuje poskytnutá neinvestiční účelová dotace na akci
Mezinárodní sklářské symposium IGS.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 47 – Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování
Automatického izolátoru nukleových kyselin ZyBio EXM3000 a Izolačního kitu nukleových
kyselin pro EXM3000 pořízených z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“ Nemocnici s
poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 48 – Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
Krajské nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování Humid BH
– Hihg flow jednotky, desinfikátoru, včetně stojanu, v celkovém počtu 6 kusů pořízených z veřejné
sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“ těmto obdarovaným každému po dvou kusech:
a) Nemocnici s poliklinikou, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa,
b)
c)

Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I –
Staré Město, 460 01 Liberec,
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466
01 Jablonec nad Nisou.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 49 – ZR - RO č. 428/20 – úpravy v kapitole 931 01 Krizový fond a refundace nákladů
školám vzniklých realizací krizového opatření hejtmana
Návrh usnesení:
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
17

1.

2.

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 428/20 – úpravu v kapitole 931 01 Krizový fond
Odbor kancelář hejtmana, a to snížení položky 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený a
navýšení položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím ve výši 19.321,45 Kč v rámci ukazatele
03105010000 Nouzový stav 2020 bez dopadu na celkový objem kapitoly,
snížení částky refundace nákladů školám, které vznikly realizací krizového opatření na základě
rozhodnutí hejtmana číslo 2/2020/COV19, 6/2020/COV19, 11/2020/COV19, 19/2020/COV19,
21/2020/COV19, 24/2020/COV19 a 28/2020/COV19 v době nouzového stavu, která byla
schválena usnesením č. 248/20/ZK, o částku 300 Kč (přeplatek Mateřské škole Jablonec nad
Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace) a současně se zvýšením částky
této refundace nákladů o částku 19.621,45 Kč (nedoplatek Základní škole, Česká Lípa, 28.
října 2733, příspěvková organizace), tj. na celkovou částku refundace nákladů ve výši
295.762,52 Kč.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

10. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno v 15,10 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný.
Příští zasedání výboru finančního se uskuteční dne 22. 1. 2021 v zasedací místnosti č. 111 v 1. patře
budovy sídla Libereckého kraje.

Ověřovatel zápisu:

………………………………
Ing. Ilja Štěpánek
člen výboru finančního

………………………………
Ing. Tomáš Hocke
předseda výboru finančního

V Liberci dne 18. 12. 2020
Zapsala: Ing. Anna Matoušková, tajemnice
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