Ing. Tomáš Hocke
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 1. zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje, které se uskuteční v
pátek 22. ledna 2021 od 13,00 hod. v zasedací místnosti č. 111 v 1. patře budovy sídla
Libereckého kraje.

Program:
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
13.00 hod.
2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání výboru
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 10 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Raspenava
ZK bod 11 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
ZK bod 12 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
ZK bod 13 – MPO – budoucí koupě pozemků v k. ú. Český Dub
ZK bod 14 – MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem a
části pozemku v k. ú. Svor
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 24 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 12.
2020 do 12. 1. 2021
ZK bod 24 písm. c) Stanovení základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a
stravného včetně stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování tuzemských
cestovních náhrad na rok 2021
4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 15 – ZR - RO č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí,
financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 22 – „Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“ úsek Cyklostezky sv.
Zdislavy – podání žádosti o dotaci, závazek spolufinancování projektu
4.4. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 20 – FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. – prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně
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4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 17 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu „Smart Akcelerator II Libereckého
kraje“, programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“
5. Různé a závěr

V Liberci dne 15. 1. 2021

Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru

Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu 1.
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
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