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

Zápis č. 3/2021 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 26. 03. 2021
Přítomno:

3 členové výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Online účast:

Ing. J. Valešová, FCCA, RNDr. M. Hron, JUDr. K. Malá, Ing. I. Štěpánek, Ing. P. Matyáš,
Ing. J. Volfová, P. Šulc, Ing. J. Knížek

Omluveni:

Mgr. F. Lufinka, Ing. J. Kittner

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Ing. D. Ramzer, Mgr. P. Tulpa, Ing. J. Klíma, Mgr. P. Staněk, Ing. J.
Princová, Mgr. J. Chýle, RNDr. J. Šádková, Ing. O. Ryvolová, Mgr. J. Šebková, J. Weissová,
PhDr. A. Riegerová, Ing. J. Čáp, Mgr. D. Kašpar Matoušová, Bc. K. Šimonová, Ing. P.
Kašparová
Ing. P. Matějka (distančně)

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Třetí zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda
výboru Ing. Tomáš Hocke ve 13,02 hod., provedl kontrolu počtu přítomných a počtu on-line
připojených členů výboru a konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za
ověřovatele zápisu ze 3. zasedání finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením
souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/32
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 3. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron

Pro: 3
Pro: 6

Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Zdržel se: 0
Výsledek: zvolen
Zdržel se: 0




JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek

Proti: 0
Proti: 0

nehlasovala





nehlasoval
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2. Schválení programu jednání
Předseda výboru nechal hlasovat o programu zasedání tak, jak byl rozeslán členům výboru dne
19. 03. 2021.
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
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
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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
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“
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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
Hlasování o programu:
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: program schválen
Zdržel se: 0








nehlasoval

Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání výboru
Předseda finančního výboru konstatoval, že na minulém zasedání výboru nebyly uloženy žádné
úkoly.
Stanoviska, resp. usnesení finančního výboru k jednotlivým projednávaným bodům dne
19. 02. 2021 byla prezentována předsedou výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 23. 02. 2021 s tím, že k bodu pořadu jednání ZK č. 28 (předkladatel Mgr. Jiří Ulvr) Závazek spolufinancování projektu „Osvětová kampaň: Nesouloď. Zachraň českou
Amazonku.“ nepřijal finanční výbor po jeho projednání žádné usnesení a k ostatním 25
projednávaným bodům a 4 písemným informacím přijal výbor doporučující usnesení.
Předkladatel bod ZK č. 28 stáhnul z programu jednání zastupitelstva.
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Předseda výboru navrhl, aby se majetkoprávní operace projednávaly v bloku a bylo o nich
hlasováno společně.
Materiály k bodu 3. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, rezort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky a spolu s Mgr. P. Staňkem, vedoucím odboru investic
a správy nemovitého majetku, k nim podali doplňující informace.
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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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/33 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 9-21 a b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) 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
b) 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
c) MPO – darování staveb SO 103 a SO 104 v k. ú. Oldřichov na Hranicích
d) MPO – prodej pozemku v k. ú. Arnultovice v Novém Boru
e) 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
f) MPO – bezúplatné převod pozemků v k. ú. Vysoké nad Jizerou od ÚZSVM
g) MPO – budoucí koupě pozemku v k. ú. Lomnice nad Popelkou
h) MPO – koupě pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou
i) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Volfartická Nová Ves
j) MPO – budoucí koupě pozemků v k. ú. Semily
k) 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
l) MPO – prodej pozemků v k. ú. Chuchelna a v k. ú. Vyskeř
m) MPO – budoucí prodej pozemku v k. ú. Rýnovice
n) Převod správy nemovitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje
v gesci odboru sociálních věcí.
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Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá

Pro: 3
Pro: 6

Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0





Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš

Proti: 0
Proti: 0

nehlasoval




nehlasoval

4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 4.1. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, rezort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, a spolu s Ing. J. Klímou, vedoucím ekonomického
odboru k nim podali doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/34 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 8)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí zprávu pro orgány kraje k možnostem financování Projektu „Modernizace
KNL – Etapa č. 1“ zpracovanou společností Deloitte Advisory s. r. o.,
B) schválit
1) strukturu financování částky 1.680.000.000 Kč, kterou má Liberecký kraj zajistit
dofinancování Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ v souladu se zněním dodatku č.
2 ke smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s., ze dne 6. 11. 2013, č.
OLP/2391/2013, mezi Libereckým krajem, Statutární městem Liberec, se sídlem nám. Dr.
E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, a městem Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227, včetně příloh, a zněním smlouvy č.
OLP/1178/2020 o poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního kapitálu společnosti mimo
základní kapitál mezi Libereckým krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s.
tak, že částka 1.300.000.000 Kč bude financována z úvěrových zdrojů čerpaných
Libereckým krajem v letech 2022 až 2025 a částku 380.000.000 Kč zajistí Liberecký kraj
z vlastních zdrojů v letech 2021 až 2025,
2) text Poptávkové dokumentace „Soutěž o poskytovatele dlouhodobého bankovního úvěru
pro účely pokrytí finančních potřeb Libereckého kraje za účelem financování 1. etapy
modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ zpracovanou společností Deloitte
Advisory s. r. o., k projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“,
3) základní parametry poptávaných úvěrových zdrojů, vyplývajících z této Poptávkové
dokumentace a kterými jsou:
a) maximální úvěrový rámec je stanoven 1.300.000.000 Kč,
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b) čerpání úvěrových prostředků v letech 2022 až 2025 v předpokládaných objemech pro
daný rok, které vycházejí z Finančního modelu Projektu,
c) splátky jistin bude kraj hradit od roku 2026 do roku 2035 a to v rovnoměrných
splátkách,
d) způsob zajištění (ručení) úvěru - pouze vlastními příjmy Libereckého kraje bez dalších
omezení,
e) zásadním kritériem pro hodnocení bude „cena“ úvěru, s váhou hodnotícího kritéria 90
%,
f) ze strany Deloitte Advisory s. r. o., budou osloveny všechny systémově významné
banky se sídlem v ČR a Evropská investiční banka se sídlem v Lucemburku,
4) postup, kdy organizátorem, hodnotitelem a doporučujícím subjektem pro určení
nejvýhodnější nabídky v rámci poptávacího řízení na poskytovatele úvěrových zdrojů pro
kraj je společnost Deloitte Advisory s. r. o., a to v souladu s uzavřenou smlouvou č.
OLP/260/2020 „Kompletní příprava, organizace, posouzení a vyhodnocení nabídek pro
získání úvěrových zdrojů kraje od tuzemských bank a Evropské investiční banky –
dofinancování projektu modernizace KNL – etapa č. 1“ uzavřené mezi Libereckým
krajem a Deloitte Advisory s. r. o.,
C) vzít na vědomí Komplexní Zprávu o Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a Finanční
model Projektu pro účely bankovního tendru vypracované společností Deloitte Advisory s. r.
o., které jsou součástí materiálů k Poptávkové dokumentaci.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










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
Předseda výboru navrhl, aby bylo o bodech 42 písm. a), b), h) a písm. c) bylo hlasováno
společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/35 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 42a), 42b), 42h) a 42i))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 10. 2. 2021 do 16. 3.
2021
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b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2021
h) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2020
i) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2021.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










Změna v pořadí projednávaných bodů:
4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiály k bodu 4.7. uvedl Ing. D. Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a spolu s Ing. J. Princovou, vedoucí odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, k nim podali doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/36 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 61/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 - navýšení kapitálových příjmů
o celkovou částku 12.900.000 Kč získanou z prodeje nemovitého majetku odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí,
nacházejících se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou,
evidovaných na listech vlastnictví č. 7368 a č. 14086 u Katastrální úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, kupní smlouva č. j. OLP/3793/2020 –
objekt Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace v ulici
Palackého č.p. 2570, Jablonec nad Nisou,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 12.900.000
Kč, v tom:
1. navýšení a úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku o celkovou částku 11.550.000 Kč, v tom:
a) navýšení ukazatele číslo akce: 1491231474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu Pasecká 20, Jablonec
nad Nisou ve výši 12.900.000 Kč,
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b) snížení ukazatele číslo akce 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou o částku 1.350.000 Kč,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, číslo akce: 1491201474 – Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na
rekonstrukci objektu Pasecká 20, Jablonec nad Nisou o částku 1.350.000 Kč
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/37 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 73/21, kterým se:
1. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 1.148.567 Kč - navýšení
nedaňových příjmů získaných z uvedených nedočerpaných mimořádných účelových
neinvestičních příspěvků poskytnutých odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v roce 2020 z kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu na zabezpečení Stipendijního programu pro žáky středních škol v
Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání v roce 2020,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje kapitola 912 04 – Účelové příspěvky
PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.148.567 Kč, číslo akce
04500010000 - Stipendijní program pro žáky odborných škol.

Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek





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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/38 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 49)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 85/21, kterým se upravují kapitoly 914 04
– působnosti a 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a to
následovně:
I. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
snížení ukazatele číslo akce 0449000000 – Primární prevence rizikového chování o částku
4.540 Kč,
II. navýšení a úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu, a to:
- navýšení kapitoly o celkovou částku 4.540 Kč,
- úprava specifických ukazatelů v celkové výši 1.120.000 Kč následovně:
1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04800880000 – Systémová podpora vzdělávání
žáků ve speciálních základních školách ve výši 1.115.460 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 1.120.000 Kč, pro konkrétní
uvedené příjemce,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 580.000 Kč pro:
a) Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ: 72742038, se sídlem
Orlí 140/7, 460 01 Liberec, na akci číslo 04812012310 Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 225.000 Kč,
b) Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679,
příspěvkovou organizaci, IČ: 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
na akci číslo 04812024479 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do
vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 355.000 Kč,
C) schválit
a) Smlouvu č. OLP/665/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou
organizací, IČ: 72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,
b) Smlouvu č. OLP/666/2021 mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou
školou a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací, IČ
70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek








4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
Materiál k bodu 4.2. uvedl Mgr. J. Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana, a podal k němu
doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/39 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 86/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 01 - Transfery, odbor
kancelář hejtmana ve výši 50.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 917 04 - Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na projekt Kraje pro bezpečný internet ve výši 50.000
Kč.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










4.3. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiál k bodu 4.3. uvedla RNDr. J. Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství, a podala k němu doplňující informace.
ZK bod 23 – ZR - RO č. 80/21 - úprava kapitoly 917 – Transfery – Nábytková banka
Libereckého kraje
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/40 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 80/21, kterým se upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08
– Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství následovně:
1. snižují se výdaje celkem o 300.000 Kč u specifického ukazatele „Sanace staré ekologické
zátěže v Srní - Ing. V. Ladýř-LADEO“ o celkovou částku 300.000 Kč,
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2.

navyšují se výdaje celkem o 300.000 Kč, a to zavedením nového specifického ukazatele
„Podpora činnosti - Nábytková banka Libereckého kraje.

Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiál k bodu 4.4. uvedl Mgr. P. Tulpa, náměstek hejtmana, rezort sociálních věcí, a podal
k němu doplňující informace.
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.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/41 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 94/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí ve výši 2.000.000 Kč,
ukazatele „Spolufinancování lůžek, kde objednavatelem je Liberecký kraj“,
2. navyšuje se kapitola 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí ve výši
2.000.000 Kč, zavedením nového dílčího ukazatele - APOSS Liberec - akce č.
05501691520 – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší COVID + III.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron

Pro: 3
Pro: 7

Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0




JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek

Proti: 0
Proti: 0

nehlasovala
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4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiál k bodu 4.5. uvedla J. Weissová, ekonomka odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, a podala k němu doplňující informace.
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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/42 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 46)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917
07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, specifický ukazatel
ARBOR – Koncert pro Liberecký kraj v celkové výši 400.000 Kč a současně se navyšují
výdaje v kapitole 915 07 – Významné akce odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel Mezinárodní hudební festival Lípa Musica o 400.000 Kč na
celkovou výši 1.400.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
b) úpravu roční alokace významné akce "Mezinárodní hudební festival Lípa Musica" z
částky 1.000.000 Kč na 1.400.000 Kč pro období let 2021 – 2023,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje uvedeným
žadatelům
C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace:
a) č. OLP/133/2021 na projekt „Mezinárodní hudební festival Lípa Musica“ mezi
Libereckým krajem a ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, IČO: 70820503, se sídlem
Žižkova 528/6, Česká Lípa,
b) č. OLP/443/2021 na projekt „Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov“ mezi
Libereckým krajem a Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov,
IČO: 70104271, se sídlem náměstí Českého ráje 5, Turnov.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










4.6. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
Materiál k bodu 4.6. uvedla PhDr. A. Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví, a podala
k němu doplňující informace.
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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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/43 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 57)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 84/21, kterým se:
a) upravuje rozpis specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 –
Transfery, odbor zdravotnictví v úhrnné výši 14.379.781 Kč,
b) snižují výdaje specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 25.150 Kč a
navyšují výdaje specifický ukazatel KNL- zubní pohotovostní služba ve výši 25.150 Kč
v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací jako vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby
v úhrnné výši 14.379.781 Kč uvedeným konkrétním společnostem v uvedeném rozsahu,
2. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné služby Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se
sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000
Kč,
3. o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v
oboru zubní lékařství Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova
357/10,Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 1.327.750 Kč,
C) schválit znění smluv o zajištění lékařské pohotovostní služby, o zajištění protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné služby 2021 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství mezi Libereckým krajem a uvedenými společnostmi.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










4.8. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
Materiály k bodu 4.8. uvedl Ing. J. Čáp, vedoucí odboru dopravy, a podal k nim doplňující
informace.
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
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Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/44 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje obce Velký
Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 00672891, na projekt
s uvedenými pod názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov“,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 77/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „bezpečnost
silničního provozu“ ve výši 147.525 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy u akce „Zvýšení
bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov ve výši 147.525 Kč,
C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na aktivitu v oblasti dopravy, žadateli o
dotaci Obci Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v Podještědí na projekt
s uvedenými parametry pod názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov“ ve
výši 147.525 Kč,
D) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/598/2021 na projekt pod názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Velký Valtinov“,
mezi Libereckým krajem a obcí Velký Valtinov, Velký Valtinov 46, 471 25 Jablonné v
Podještědí, IČ 00672891.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










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
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/45 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 58)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Klub přátel
železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov, IČ 49294211, na projekt pod
názvem „Historickým vlakem Českým rájem“ a společnosti s ručením omezeným KŽC
Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9, IČ 27423069, na projekt pod názvem
„Lužickohorský rychlík 2021“,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 96/21, kterým se v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy:
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1.
2.

snižuje nespecifikovaná rezerva akce „Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL“ ve
výši 335.000 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 335.000 Kč, a to na akce:
a) Historickým vlakem Českým rájem“ o částku 235.000 Kč,
b) Lužickohorský rychlík 2021 o částku 100.000 Kč,

C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zvýšení popularity a atraktivity veřejné
dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, žadateli o dotaci Klubu přátel železnic Českého
ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01 Turnov na projekt s uvedenými parametry pod názvem
„Historickým vlakem Českým rájem „ve výši 235.000 Kč,
D) schválit smlouvu OLP/648/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena mezi
Libereckým krajem a spolkem Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., Nádražní 1109, 511 01
Turnov, IČ 49294211.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










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.
Diskuze
P. Šulc vznesl dotaz, zda je peněžitý příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
společnosti jedinou alternativou, zda se nezvažovala jiná varianta, např. zvýšení základního
kapitálu?
Ing. J. Čáp: na tuto právní otázku neumí odpovědět.
RNDr. M. Hron vysvětlil, že příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál lze
akcionářům vrátit na rozdíl od nevratného vkladu do základního kapitálu
Ing. J. Valešová, FCCA potvrdila slova RNDr. Hrona, s tím že příplatek do vlastního kapitálu
mimo základní kapitál je administrativně jednodušší
Ing. J. Volfová vznesla dotazy:
 zda si společnost Autobusy LK, s.r.o., případně ČSAD Liberec a.s. budou brát další úvěr
 kolik finančních prostředků bylo krajem v souvislosti s „vnitřním dopravcem“ již
vynaloženo
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Ing. J. Čáp: jednání předcházejících předložení tohoto materiálu se neúčastnil, tedy
bližšími informacemi momentálně nedisponuje.
Ing. T. Hocke vyslovil názor, aby Ing. J. Volfová tento dotaz vznesla přímo na zasedání
zastupitelstva s tím, že dotazy postoupí náměstkovi resortu dopravy, aby mohly být
zodpovězeny na zasedání zastupitelstva před projednáváním tohoto bodu pro všechny
zastupitele.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/46 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 59)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor z akce „Rezerva
vnitřní dopravce - Západ“ o částku 60.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy na akci
„Autobusy LK, s.r.o. - vklad základního jmění“ o částku 60.000.000 Kč,
B) rozhodnout o příplatku Libereckého kraje mimo základní kapitál společnosti Autobusy LK
s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČO: 06897517, ve výši 60.000.000 Kč („Příplatek“),
C) schválit Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti č.
OLP/742/2021 mezi společností Autobusy LK s.r.o., se sídlem U Jezu 525, Liberec, IČO:
06897517 a Libereckým krajem, IČO: 70891508, jako jediným společníkem společnosti
Autobusy LK s.r.o., jejímž předmětem je příplatek Libereckého kraje mimo základní kapitál
společnosti Autobusy LK s.r.o. ve výši 60.000.000 Kč, („Smlouva o poskytnutí příplatku“).
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš

Pro: 2
Pro: 5

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 1
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 3










Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

4.9. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.9. uvedly Bc. K. Šimonová, Mgr. D. Kašpar Matoušová, Ing. P. Kašparová
z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, a podaly k nim doplňující informace.
ZK bod 28 – Závazek spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu
Střední průmyslové školy textilní, Liberec“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/47 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
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a)

závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
areálu Střední průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše
18.953.500 Kč a jeho rozložení v letech 2021 - 2023 v případě, že danému projektu bude
schválena dotace ze 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Střední
průmyslové školy textilní, Liberec“ Libereckým krajem do výše 13.696.500 Kč a jeho
rozložení v letech 2021 – 2023.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










ZK bod 29 – Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká
Lípa“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/48 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská –
Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 800.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy Operačního
programu Životní prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“
Libereckým krajem do výše 600.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 – 2022.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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ZK bod 30 – Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy –
Jablonec nad Nisou“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/49 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona
Randy – Jablonec nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 960.000 Kč a jeho rozložení v
letech 2021 - 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 146. výzvy
Operačního programu Životní prostředí,
b) předpokládané předfinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec
nad Nisou“ Libereckým krajem do výše 1.140.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021 –
2022.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










ZK bod 31 – Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce –
vegetační střecha na parkovacím domě“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/50 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 506.658
Kč a jeho rozložení v letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z výzvy č. 144 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační
střecha na parkovacím domě“ Libereckým krajem do výše 2.871.057 Kč a jeho rozložení
v letech 2021 – 2022.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek







ZK bod 32 – Závazek spolufinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého
kraje“
Diskuze
Ing. T. Hocke se dotázal, zda bude dotace i na udržitelnost projektu
Mgr. D. Kašpar Matoušová sdělila, že probíhá jednání s ministerstvem pro místní
rozvoj a zatím neoficiální informace je, že by bylo možné výdaje na udržitelnost až do výše
50 mil. Kč financovat ze státního rozpočtu
RNDr. M. Hron se dotázal, co je doba udržitelnosti, resp. jak bude zajištěno další fungování
digitální technické mapy a rovněž se dotázal na vymahatelnost dodávání podkladů
Ing. P. Matějka podal podrobné informace o legislativním a personálním zajištění
fungování digitální technické mapy v době udržitelnosti s tím, že pro další období prozatím
metodika chybí.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/51 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 32)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Digitální technická mapa
Libereckého kraje“ Libereckým krajem do výše 93.587.095 Kč a jeho rozložení v letech
2020 – 2028 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 01_19_259
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020,
2) předpokládané předfinancování projektu „Digitální technická mapa Libereckého kraje“
Libereckým krajem do výše 137.520.259 Kč a jeho rozložení v letech 2020 – 2023.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron

Pro: 3
Pro: 7

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 1





JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek
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ZK bod 54 – Žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
– obec Janův Důl a Horní Branná
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/52 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 54)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádosti o prominutí penále, které bylo uloženo z odvodu za porušení
rozpočtové kázně, v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z Dotačního fondu
Libereckého kraje - Programu obnovy venkova obci Janův Důl ve výši 49.302 Kč a obci Horní
Branná ve výši 39.452 Kč,
B) povolit prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu se Zásadami k
rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně:
1) Obci Janův Důl, Janův Důl 75, 463 52 Janův Důl, IČO: 00831395, ve výši 100%, tj.
49.302 Kč
2) Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, IČO:00275735, ve výši 100%, tj.
39.452 Kč.
Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0










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“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 3/21/FV/53 (k návrhu usnesení pro 3/ZK/2021/ b. 55)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 95/21, kterým se
a)

navyšují příjmy kraje o celkovou částku 129.075.087,38 Kč z titulu dotací očekávaných a
přijatých z Integrovaného regionálního operačního programu, dotací přijatých z Operačního
programu Životní prostředí v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty
spolufinancovanými z fondů Evropské unie, dále z titulu přijaté úhrady krajem poskytnuté
návratné finanční výpomoci Muzeu Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizaci, z
rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování projektu „Brána do světa sbírek“ a z přijaté
vratky investiční účelové dotace poskytnuté Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby
objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“,
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b)

navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
129.075.087,38 Kč, z toho:
a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně postižené
Zeyerova Liberec ve výši 3.450.000,00 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku
b. se navyšují výdaje č. a. 09620071910 – Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny
ZZS LK Liberec ve výši 12.989.708,25 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku
c. se navyšují výdaje č. a. 5620071519 – IROP - Domov Raspenava – výstavba nových
prostor ve výši 34.692.170,00 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku
d. se navyšují výdaje č. a. 6620050000 – IROP – II/262 Česká Lípa – Dobranov ve výši
54.550.000,00 Kč v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy
e. se navyšují výdaje č. a. 300010000 – Rezervy kapitálových výdajů ve výši
23.393.209,13 Kč v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, odbor ekonomický

c)

2)

3)

snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku o částku 15.194.317,56 Kč a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje kapitoly 923
14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, z toho:
a. se navyšují výdaje č. a. 04620421456 – Rekonstrukce ZŠ a MŠ pro tělesně postižené
Zeyerova Liberec ve výši 5.000.000,00 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku
b. se navyšují výdaje č. a. 09620071910 – Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny
ZZS LK Liberec ve výši 10.194.317,56 Kč v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu "Rekonstrukce a přístavba výjezdové
základny ZZS LK v Liberci na letišti" Libereckým krajem do výše 2.768.402,58 Kč a jeho
rozložení v letech 2021–2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 96.
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osy 6 – REACT
EU,
předpokládané předfinancování projektu „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS
LK v Liberci na letišti“ Libereckým krajem do výše 20.415.623,23 Kč a jeho rozložení v letech
2021–2022.

Přítomno: 3
Distančně: 8
Ing. J. Valešová, FCCA
RNDr. M. Hron
JUDr. K. Malá
Ing. I. Štěpánek
Ing. P. Matyáš
Ing. J. Volfová
P. Šulc
Ing. J. Knížek

Pro: 3
Pro: 8

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 0
Výsledek: usnesení přijato
Zdržel se: 0
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5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno v 15,00 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný.
Příští zasedání výboru finančního se uskuteční dne 23. 4. 2021 v zasedací místnosti č. 111
v 1. patře budovy sídla Libereckého kraje.

Ověřovatel zápisu:

……………………………….
Ing. Ilja Štěpánek
člen finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

……………………………….
Ing. Tomáš Hocke
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 26. března 2021
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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