Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

VÝPIS USNESENÍ č. 1/2021
ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
ze dne 22. 1. 2021

č. usnesení: 1/21/FV/1
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 1. zasedání finančního výboru v roce
2021 RNDr. Michala Hrona.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

č. usnesení: 1/21/FV/2 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) zřízení Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace s účinností od 1. 2. 2021,
b)

zřizovací listinu Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace.

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/3 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b. 15)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 5/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 4.700.000 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 4.700.000 Kč,
b)

c)

navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
ADVAITA, z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2021 – neinvestiční transfery
fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 2.371.000 Kč,
navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Most k
naději, z. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční transfery spolkům
ve výši 1.820.000 Kč,

d)

navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Laxus
z. ú. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční transfery fundacím,
ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 330.000 Kč,

e)

navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, Maják
o. p. s. – financování protidrogových služeb na rok 2021 - neinvestiční transfery fundacím,
ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 179.000 Kč;
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B) rozhodnout
1) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
protidrogových sociálních služeb pro rok 2021 v režimu služby obecného hospodářského
zájmu uvedeným příjemcům,
2. o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na financování
prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2021 uvedeným
příjemcům,
C) schválit
a) vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými
příjemci zajišťujícími plnění služby obecného hospodářského zájmu,
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a uvedenými příjemci poskytujícími služby prevence a snižování rizik.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/4 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b. 10 – 14 společné hlasování)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – koupě pozemků v k. ú. Raspenava
b) MPO – koupě pozemků v k. ú. Jablonec nad Nisou
c) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova
d) MPO – budoucí koupě pozemků v k. ú. Český Dub
e) MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem a části pozemku
v k. ú. Svor.
Hlasování (společné):
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/5 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b.24a) a 24c))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 12. 2020 do 12. 1. 2021
b) 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.
Hlasování (společné):
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/6 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b. 22)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) podání žádosti o dotaci ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka podél
silnice I/13 v obci Bílý Kostel nad Nisou“, do vyhlášené výzvy pro financování výstavby nebo
oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021,
b)

závazek předpokládané výše spolufinancování dané akce „Cyklostezka podél silnice I/13 v
obci Bílý Kostel nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 3.368.048,17 Kč vč. DPH v roce
2021, v případě, že na danou akci bude schválena dotace z vyhlášené výzvy Státního fondu
dopravní infrastruktury pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo
2

zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

PROTI:

9

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/7 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b. 17)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci projektu „Smart
Akcelerator II Libereckého kraje, program „Asistenční vouchery Libereckého kraje“, do výše
212.500 Kč žadateli Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Husova 357, 460 01 Liberec I –
Staré Město, IČO 27283933, za účelem realizace projektu s názvem „Příprava projektové žádosti
pro výzvu EuroNanoMed 3 Call 2021“,
B) schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu Asistenční vouchery
Libereckého kraje č. OLP/4208/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí
Liberec, a.s. se sídlem Husova 357, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČO 27283933.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

PROTI:

9

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/8 (k návrhu usnesení pro 1/ZK/2021/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí věcného
daru městu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, v
tomto rozsahu:
Odpočinkové místo – Hrádek nad Nisou
Poválkový chodník
Klouzačka, dřevěné prolézačky, stojany na
kolo, informační tabule
Celkem

Pořizovací
cena (v Kč)
495 153,90

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód
KULBH000HRTW

1 000 512,82

2013

KULBH000HMOK

1 495 666,72

Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

PROTI:

9

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

č. usnesení: 1/21/FV/9
Finanční výbor po projednání schvaluje termíny zasedání finančního výboru
v roce 2021 na 19. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6., 27. 8., 17. 9., 22. 10., 26. 11. a 17. 12. 2021
vždy od 13,00 hodin.
Hlasování:
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

………………………………
Ing. Tomáš Hocke
předseda výboru finančního
V Liberci dne 22. 1. 2021
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková, tajemnice

3

usnesení přijato

