Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 3. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 26. března 2021 od 13:00 hodin
zasedací místnost č. 111

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 9 – MPO – budoucí darování pozemku včetně stavby vyřazované komunikace
v k. ú. Stráž nad Nisou a pozemků v k. ú. Petrovice v Lužických horách a k. ú. Příšovice
ZK bod 10 – MPO – darování pozemku v k. ú. Roudnice v Krkonoších, v k. ú. Jenišovice u
Jablonce nad Nisou, pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú. Kunratice u
Liberce a pozemků v k. ú. Markvartice v Podještědí
ZK bod 11 – MPO – darování staveb SO 103 a SO 104 v k. ú. Oldřichov na Hranicích
ZK bod 12 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Arnultovice v Novém Boru
ZK bod 13 – MPO – budoucí směna pozemků v k. ú. Dolní Libchava, v k. ú. Horní
Libchava, v k. ú. Skalice u České Lípy, v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru
ZK bod 14 – MPO – bezúplatné převod pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou od ÚZSVM
ZK bod 15 – MPO – budoucí koupě pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou
ZK bod 17 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Volfartická Nová Ves
ZK bod 18 – MPO – budoucí koupě pozemků v k. ú. Semily
ZK bod 19 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Železný Brod, v k. ú. Hodkovice
nad Mohelkou, v k. ú. Bzí u Železného Brodu, v k. ú. Jilemnice
ZK bod 20 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Chuchelna a v k. ú. Vyskeř
ZK bod 21 – MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Rýnovice
ZK bod 47 – Převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi
Libereckého kraje v gesci odboru sociálních věcí
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4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 8 – Záměr zajištění úvěrových zdrojů Libereckým krajem na dofinancování projektu
„Modernizace KNL – Etapa č. 1 v letech 2022 až 2025“ – znění poptávkové dokumentace a
zásadní parametry úvěru
ZK bod 42 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
10. 2. 2021 do 16. 3. 2021
ZK bod 42 písm. b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2021
ZK bod 42 písm. h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje
za rok 2020
ZK bod 42 písm. i) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2021
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 43 – ZR - RO č. 86/21 – snížení výdajů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář
hejtmana a navýšení výdajů kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, na projekt Kraje pro bezpečný internet
4.3. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 23 – ZR - RO č. 80/21 - úprava kapitoly 917 – Transfery – Nábytková banka
Libereckého kraje
4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 45 – ZR - RO č. 94/21 - snížení výdajů v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky, odbor sociálních
věcí – APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III.
4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 46 – ZR - RO č. 92/21 - přesun mezi kapitolami 915 07 - Významné akce odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu - Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje –
významné akce v oblasti kultury – spolku ARBOR – spolek pro duchovní kulturu a Spolku
přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
4.6. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 57 – ZR - RO č. 84/21 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba
- poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby, zajištění
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby a zajištění lékařské pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství
4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 33 – ZR - RO č. 61/21 - zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku, úprava
kapitol 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a 912 04 –
účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na zajištění akce pro
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace – Rekonstrukce
objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
ZK bod 34 – ZR - RO č. 73/21 – vratky nedočerpaných dotací poskytnutých na Stipendijní
program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání v roce
2020 a úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO/odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu
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ZK bod 49 – ZR - RO č. 85/21 – úprava kapitol 914 04 – působnosti a 917 04 – transfery
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
4.8. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 39 – ZR - RO č. 77/21 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor
dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; individuální dotace
v oblasti dopravy – Velký Valtinov
ZK bod 58 – ZR - RO č. 96/21 – úprava výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy;
poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a OPUSCARD
ZK bod 59 – ZR - RO č. 97/21 – snížení výdajů v kapitole 919 03 - Pokladní správa,
ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy;
peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK,
s.r.o.
4.9. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 28 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
ZK bod 29 – Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
ZK bod 30 – Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy –
Jablonec nad Nisou“
ZK bod 31 – Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce –
vegetační střecha na parkovacím domě“
ZK bod 32 – Závazek spolufinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého
kraje“
ZK bod 54 – Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně –
obec Janův Důl a Horní Branná
ZK bod 55 – ZR - RO č. 95/21 – převod finančních prostředků z kapitoly 920 – Kapitálové
výdaje do kapitoly 923 – Spolufinancování EU, navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923
– Spolufinancování EU, závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“
5. Různé a závěr

V Liberci dne 19. 3. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru

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