Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 2. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 19. února 2021 od 13:00 hodin
zastupitelský sál č. 326
Navrhovaný program:
1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu a schválení programu zasedání
2. Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání výboru
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 11 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, v k. ú.
Dlouhý Most, v k. ú. Mimoň, v k. ú. Mašov u Turnova a v k. ú. Frýdlant
ZK bod 12 – MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Loučná nad Nisou
ZK bod 13 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Jistebsko
ZK bod 14 – MPO – darování pozemků v k. ú. Volfartice a k. ú. Volfartická Nová Ves, v k.
ú. Kamenický Šenov a k. ú. Česká Ves v Podještědí
ZK bod 15 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Mimoň, v k. ú. Ploužnice pod
Ralskem, v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí a v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
ZK bod 16 – MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova a v k. ú.
Drchlava
ZK bod 17 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších
ZK bod 18 – MPO – budoucí koupě pozemku v k. ú. Novina u Liberce
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 9 – ZR - RO č. 40/21 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje
dosažených v roce 2020 do rozpočtu kraje 2021
ZK bod 10 – ZR - RO č. 41/21 – úpravy v kapitole 926 - Dotační fond a kapitole 917 Transfery
ZK bod 47 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
13. 1. 2021 do 9. 2. 2021
ZK bod 47 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden 2021
ZK bod 47 písm. d) Potvrzení postupu Libereckého kraje - účetní jednotky při distribuci a
zprostředkovávání osobních ochranných pomůcek z Ministerstva vnitra a Ministerstva
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zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARSCoV-2
ZK bod 47 písm. e) Aktuální stav materiálů zpracovávaných společností Deloitte Advisory
s. r. o. k projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 – další postup pro zajištění financování v
letech 2022-2025 a návrh dalšího postupu ze strany LK
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 8 – ZR - RO č. 47/21 - poskytnutí finančního daru na podporu činnosti očkovacích
center proti onemocnění COVID-19 čtyřem páteřním nemocnicím LK a úpravy v kapitole
931 01, Krizový fond Odbor kancelář hejtmana
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 21 – Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu
Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“ č. OLP/5427/2016
4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 19 – ZR - RO č. 38/21 – Financování sociálních služeb v r. 2021 z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 – transfery, odbor
sociálních věcí)
ZK bod 20 – ZR - RO č. 53/21 – rozdělení finančních prostředků na podporu humanitární
pomoci pro organizace poskytující sociální služby v době nouzového stavu z kapitoly 931 01
- Krizový fond LK
4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 45 – ZR - RO č. 55/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 917 07
– Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ZK bod 46 – ZR - RO č. 56/21 – převod finančních prostředků ve výši 3.000.000 Kč z
kapitoly 912 07 účelové příspěvky – příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu do kapitoly 920 14 kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku na financování akce Rekonstrukce domu Skálova čp. 72 v Turnově
4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 37 – ZR - RO č. 25/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
ZK bod 38 – Žádost dědiců o prominutí dluhu ve výši 52.500 Kč – pohledávka Libereckého
kraje z titulu poskytnuté zálohy z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny
ZK bod 39 – ZR - RO č. 27/21 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický
fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 30 – Závazek spolufinancování a předfinancování projektu „Strategické plánování
rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II“ a související plná moc pro zastupování
Libereckého kraje v právních jednáních
ZK bod 31 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/243/2018 Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
ZK bod 35 – FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s. – prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně
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4.8. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 23 – Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – obec Janův Důl a
Horní Branná
ZK bod 27 – Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“
ZK bod 28 – Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachraň
českou Amazonku.“
ZK bod 29 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“
5. Různé a závěr

V Liberci dne 12. 2. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru

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