Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Výpis usnesení č. 2/2021 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 19. 2. 2021
Usnesení č.: 2/21/FV/10
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 2. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: zvolen

Usnesení č.: 2/21/FV/11 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 11-18)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) 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
b) MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Loučná nad Nisou
c) MPO – prodej pozemků v k. ú. Jistebsko
d) 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
e) 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
f) MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kunratice u Cvikova a v k. ú. Drchlava
g) MPO – koupě pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších
h) MPO – budoucí koupě pozemku v k. ú. Novina u Liberce
Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/12 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 9)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 40/21, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 314.900.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2021 v celkové výši 314.900.000 Kč, z toho:
1)

2)
3)

výdaje v kapitole 912 – Účelové příspěvky PO v celkové výši 20.955.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy ve výši 17.000.000 Kč,
b) v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu ve výši 3.955.000 Kč,
výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Běžná údržba silnic
ve výši 5.440.000 Kč,
výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 18.196.500 Kč, v tom:
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a)
b)

v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor dopravy ve výši 17.000.000 Kč,
v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši
700.000 Kč,
c) v kapitole 914 09 – Působnosti, odbor zdravotnictví ve výši 496.500 Kč,
4) výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 26.504.000 Kč, v tom:
v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 8.404.000 Kč,
v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 10.000.000 Kč,
v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví ve výši 8.100.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor v celkové výši
64.000.030 Kč, v tom rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření
orgánů kraje ve výši 4.000.030 Kč a rezerva Vnitřní dopravce – Západ ve výši
60.000.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 138.918.100 Kč, v tom:
a) v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy ve výši 103.368.100 Kč,
b) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí a zemědělství ve
výši 1.250.000 Kč,
c) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 34.300.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku, akce PD nový objekt Zdravotnické školy v Liberci, ve výši 10.000.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 27.386.370 Kč, v tom:
a) v kapitole 926 01 – Dotační fond, obor kancelář hejtmana ve výši 3.700.000 Kč,
b) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 7.975.000 Kč,
c) v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 5.995.000 Kč,
d) v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí ve výši 250.000 Kč,
e) v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy ve výši 1.650.000 Kč,
f) v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu ve výši 3.750.000 Kč,
g) v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši
3.830.000 Kč,
h) v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví ve výši 236.370 Kč
9) výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 3.500.000
Kč.
Přítomno: 11
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Usnesení č.: 2/21/FV/13 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 10)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 41/21, kterým se:
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 926 – Dotační fond, ekonomický odbor ve výši 83.113.630 Kč
alokované v rozpočtu 2021 jako nespecifikovaná rezerva Dotačního fondu pro rok 2021,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 83.113.630 Kč, z toho:
a) v kapitole 926 01 – Dotační fond, obor kancelář hejtmana ve výši 11.100.000 Kč,
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b) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
v celkové výši 23.925.000 Kč,
c) v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v
celkové výši 17.985.000 Kč,
d) v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí ve výši 750.000 Kč,
e) v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor dopravy ve výši 4.950.000 Kč,
f) v kapitole 926 07 – Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ve výši 11.250.000 Kč,
g) v kapitole 926 08 – Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství ve výši
11.490.000 Kč,
h) v kapitole 926 09 – Dotační fond, odbor zdravotnictví ve výši 1.663.630 Kč,
3.

upravují výdaje v kapitole 917 – Transfery, a to tak že se:
a) snižují výdaje v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ve výši 200.000 Kč jako nespecifikované rezervy na Podporu ojedinělých
projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti rozvoje kraje,
b) snižují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor dopravy, ve výši 200.000 Kč jako
nespecifikované rezervy na Podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti dopravy kraje,
c) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, ve výši 200.000 Kč jako nespecifikované rezervy na Podporu
ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
d) snižují výdaje v kapitole 917 08 - Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
ve výši 200.000 Kč jako nespecifikované rezervy na Podporu ojedinělých projektů
na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství,
e) snižují výdaje v kapitole 917 09 - Transfery, odbor zdravotnictví, ve výši 200.000 Kč
jako nespecifikované rezervy na Podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti zdravotnictví,
f) navyšují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
1.000.000 Kč na peněžité dary a neinvestiční transfery – individuální záštity s
finanční podporou.

Přítomno: 11

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/14 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 47a), 47c))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 13. 1. 2021 do 9. 2.
2021
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden 2021.
Přítomno: 11
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 1
Pro: 1
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová
Usnesení č.: 2/21/FV/15 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 47d))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci
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d) Potvrzení postupu Libereckého kraje - účetní jednotky při distribuci a zprostředkovávání
osobních ochranných pomůcek z Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti
s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2.
Přítomno: 11
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Distančně: 1
Pro: 1
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ing. J. Volfová
Usnesení č.: 2/21/FV/16 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 47e))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci
d) 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.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/17 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 8)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/21, kterým bude poskytnut finanční
dar čtyřem krajským páteřním nemocnicím na podporu činnosti očkovacích center proti
onemocnění COVID-19 ve výši celkem 1.000.000 Kč,
B) rozhodnout
a) o poskytnutí finančního daru ve výši 400.000 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO:
27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
b) o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa,
a. s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
c)

o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč, Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.,
IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
d) o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč, MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice.
Přítomno: 10
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/18 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 21)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke
„Smlouvě o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra pro
HZS LK a ZZS LK v Turnově“ OLP/5427/2016 uzavřené mezi Libereckým krajem,
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO:
46744991, Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, IČO:
70888744, který řeší přistoupení města Turnov a České republiky- Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje ke Smlouvě, úpravu postupu realizace projektu, následnou správu
společných částí integrovaného výjezdového centra, předběžný závazek bezúplatného převodu
podílu o velikosti 1/6 na pozemku p.č. 851/1, ostatní plocha, v k.ú. Daliměřice, obci Turnov, ze
strany Libereckého kraje ve prospěch ČR.
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Přítomno: 10
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/19 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 19)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 38/21, kterým se zapojují finanční prostředky
určené na financování sociálních služeb v roce 2021, které Liberecký kraj obdrží z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, čímž se:
a) navyšují příjmy kraje o částku 834.268.445 Kč,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, v celkovém
objemu 834.268.445 Kč, z toho:
1. navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 788.490.000 Kč,
2. navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí – Financování sociálních služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV
dle zvláštního zákona ve výši 45.778.445 Kč,
2) vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí na r. 2021,
B) rozhodnout
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 444.742.000 Kč, uvedeným příjemcům
na rok 2021 do uvedené výše.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/20 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 20)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 53/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši 1.500.000
Kč, a to:
1. snížením výdajů rozpočtu kraje na rok 2021 v celkové výši 1.500.000 Kč,
nespecifikované rezervy ukazatele "Nouzový stav 2020 - 2021 II." o částku 1.500.000
Kč,
2.

navýšením výdajů na "Humanitární pomoc organizacím poskytujícím sociální služby v
době nouzového stavu" v celkové výši 1.500.000 Kč, z toho
a) organizaci Český červený kříž Liberec, ve výši 438.576 Kč,
b) organizaci Český červený kříž Jablonec nad Nisou, ve výši 300.210 Kč,
c) organizaci Český červený kříž Semily, v celkové výši 161.640 Kč,
d) organizaci ADRA Turnov, ve výši 113.671 Kč,
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e) organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec, ve výši 225.593 Kč,
f)

organizaci Sociální služby Česká Lípa, ve výši 260.310 Kč,

3.

vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární
pomoci v době pandemie SARS CoV -2, která bude uzavřena s výše uvedenými
organizacemi,
B) rozhodnout o poskytnutí dotací v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou
České republiky usnesením č. 957 ze dne 30. 9. 2020 na podporu humanitární pomoci pro osoby
starší 65 let a ZTP v době pandemie SARS CoV -2 v celkové výši 1.500.000 Kč níže uvedeným
příjemcům:
a) organizaci Český červený kříž Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČO:
00426091, v celkové výši 438.576 Kč, ORG 0310508 0000 – organizace Český
červený kříž - neinvestiční transfery,
b) organizaci Český červený kříž Jablonec nad Nisou, Uhelná 991/5, 460 01 Jablonec
nad Nisou, IČO: 00426083, v celkové výši 300.210 Kč, ORG 0310509 0000 organizace Český červený kříž Jablonec nad Nisou - neinvestiční transfery,
c)

organizaci Český červený kříž Semily, Jablonec nad Jizerou 291, 512 43 Jablonec nad
Jizerou, IČO: 70962031, v celkové výši 161.640 Kč, ORG 0310510 0000 - organizace
Český červený kříž Semily - neinvestiční transfery,
d) organizaci ADRA Turnov, Dobrovolnické centrum Turnov, Nádražní 1130, 51101
Turnov, IČO: 45251118, v celkové výši 113.671 Kč, ORG 0310511 0000 - organizace
ADRA Turnov - neinvestiční transfery,
e)

f)

organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7, 460 01 Liberec,
IČO: 27336751, v celkové výši 225.593 Kč, ORG 0310512 2505 - organizace
Komunitní středisko Kontakt Liberec - neinvestiční transfery,
organizaci Sociální služby Česká Lípa, Dubická 992, 470 07 Česká Lípa, IČO:
72745339, v celkové výši 260.310 Kč, ORG 0310513 4502 - organizace Sociální
služby Česká Lípa - neinvestiční transfery.

Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/21 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. závazek předpokládané výše spolufinancování uvedeného projektu Libereckým krajem
do výše 420.000 Kč a jeho rozložení v letech 2022 až 2023 v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
2.

závazek předfinancování daného projektu Libereckým krajem do předpokládané výše
1.000.000 Kč v letech 2022 až 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č.: 2/21/FV/22 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí
žádost Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace o úpravu harmonogramu návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/243/2018,
B) schválit znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/243/2018 mezi Libereckým krajem a Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, kterým se upravuje Harmonogram návratnosti finančních prostředků Libereckého
kraje poskytnutých na předfinancování projektu.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/23 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně (porušení povinnosti stanovené smlouvou) při čerpání finančních
prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci FK SLOVAN Hrádek nad Nisou, IČO:
43226132, se sídlem Rynoltická 333, 463 34 Hrádek nad Nisou, ve výši 300.000 Kč, tj. ve výši
100 %.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/24 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtovém opatření č. 55/21, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje o částku 75.000 Kč z titulu vratky za
neuskutečněnou akci,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a zavádí se nový specifický ukazatel v kapitole 917 07 - Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - Podpora vybraných aktivit - projekt
č. 7806330000 „Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg II“ ve výši 75.000 Kč,
3.

4.

snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu z titulu neuskutečnění projektu č. 7803150000 „Dokumentace ponorky U-206
Reichenberg“ ve výši 75.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu - Podpora vybraných aktivit – projekt č. 7806330000 „Dokumentace
ponorky U-206 Reichenberg II“ ve výši 75.000 Kč

Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výpis usnesení č. 2/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 19. 2. 2021

Usnesení č.: 2/21/FV/25 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 46)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 56/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 912 07 účelové příspěvky –
příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu určené na akci
Rekonstrukce Skálova č. p. 72 o částku 3.000.000 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje
kapitoly 920 14 kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku určené na
stejnou akci.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/26 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
7.858.818,68 Kč a současně se navyšují výdaje, a to zavedením nových specifických ukazatelů
u jednotlivých akcí v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí v celkové výši 7.858.818,68 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, v úhrnné výši
7.858.818,68 Kč uvedeným příjemcům na akce do uvedené výše,
C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2020, uzavíranou:
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Modřišice, Modřišice 11, 511 01 Modřišice, IČ 275921,
na projekt pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu“, OLP/4063/2020,
b) mezi Libereckým krajem a Městem Osečná, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná, IČ
263061, na projekt pod názvem „Osečná - kanalizace II. etapa, stoky B1, B1-1“,
OLP/4165/2020,
c)

mezi Libereckým krajem a Obcí Poniklá, Poniklá 65, 51242 Poniklá , IČ 276006, na
projekt pod názvem „Přepojení ČOV Cementárna na centrální ČOV včetně opravy
centrální ČOV“, OLP/4085/2020,
d) mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511
01 Mírová pod Kozákovem, IČ 62013033, na projekt pod názvem „Obnova vodovodu
Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016-ETAPA č.2“, OLP/4064/2020,
e) mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov (Chuchelna),
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Chuchelna,
Sídliště – výstavba a obnova VH sítí, etapa I. a II.“, OLP/4065/2020,
f)

mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov (Rovensko pod
Troskami), Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem
„Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ČS Liščí kotce“, OLP/4066/2020

Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Výsledek: usnesení přijato

Výpis usnesení č. 2/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 19. 2. 2021

Usnesení č.: 2/21/FV/27 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost Libora Zíky, nar. 17. 4. 1965, bytem Foglarova 3165, 470 01 Česká
Lípa, Ludvíka Zíky, nar. 17. 5. 1955, bytem Alšova 162, 463 31 Chrastava a Hany Bártové,
nar. 6. 1. 1954, bytem Energetiků 328, 471 27 Stráž pod Ralskem, dědiců zesnulého příjemce
dotace pana Radka Zíky, bytem v Hradčanech 459, Ralsko 471 24, narozen 5. 11. 1963, zemřel
21. 5. 2019, o prominutí vrácení částky 52.500 Kč, která mu byla poskytnuta jako záloha na
realizaci projektu „Oprava zázemí v záchranné stanici Lesní koutek Hradčany“ na základě
smlouvy č. OLP/4184/2018 schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č.
186/18/ZK, a která jako dluh zemřelého příjemce v rámci vypořádání dědictví usnesením č. j.
12 D 518/2019-76 ze dne 31. 10. 2019, přešla na všechny nadepsané dědice,
B) schválit prominutí dluhu ve výši 52.500 Kč panu Liboru Zíkovi, nar. 17. 4. 1965, bytem
Foglarova 3165, 470 01 Česká Lípa, panu Ludvíku Zíkovi, nar. 17. 5. 1955, bytem Alšova 162,
463 31 Chrastava a paní Haně Bártové, nar. 6. 1. 1954, bytem Energetiků 328, 471 27 Stráž
pod Ralskem, který na ně přešel v rámci vypořádání dědictví po zemřelém bratrovi Radku
Zíkovi, bytem v Hradčanech 459, Ralsko 471 24, narozen 5. 11. 1963, zemřel 21. 5. 2019, jako
pohledávka Libereckého kraje z titulu poskytnuté zálohy z dotace programu podpora ochrany
přírody a krajiny, usnesením Okresního soudu v České Lípě č. j. 12 D 518/2019-76 ze dne 31.
10. 2019, právní moc 10. 12. 2019.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/28 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 27/21, kterým se snižují rezervy ve
výdajích kapitoly 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 2 336 941 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) a současně se zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 934 08 – Lesnický fond, odbor životního prostředí a zemědělství, v celkové
výši 2 336 941 Kč (program Podpora hospodaření v lesích) bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
B) rozhodnout
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje v úhrnném objemu 2.336.941 Kč uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu do
uvedené výše,
b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického fondu Libereckého
kraje uvedeným žadatelům z důvodu nesplnění podmínek stanovených programem
Podpora hospodaření v lesích,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/29 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádosti o prominutí odvodu, které byly uloženy za porušení rozpočtové
kázně -porušení povinnosti stanovené smlouvou, v souvislosti s čerpáním finančních prostředků
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z Dotačního fondu Libereckého kraje - Programu obnovy venkova obci Janův Důl ve výši
337.500 Kč a obci Horní Branná ve výši 270.000 Kč,
B) povolit částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně:
1) obci Janův Důl, Janův Důl 75, 463 52 Janův Důl, IČO: 00831395, ve výši 96%, tj. 324.000
Kč,
2) Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, IČO:00275735, ve výši 96%, tj.
259.200 Kč.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/30 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Osvětová kampaň: Jak správně
topit." Libereckým krajem do výše 135.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021–2023 v
případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy Norských fondů č. SGS-4
„Reine“ Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 20142021, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší,
2) předpokládané předfinancování projektu "Osvětová kampaň: Jak správně topit."
Libereckým krajem do výše 1.215.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021–2023.
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 3

Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 1

Výsledek: usnesení přijato

Usnesení č.: 2/21/FV/31 (k návrhu usnesení pro 2/ZK/2021/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
jídelny Gymnázia Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 6.500.000 Kč a jeho rozložení
v letech 2020 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 2.000.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2020 - 2022
Přítomno: 11
Distančně: 1
Ing. J. Volfová

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

……………………………….
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 19. 2. 2021
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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