Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 4. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 23. dubna 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 10 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Dubice u České Lípy, v k. ú. Horky u Dubé
(2x) a v k. ú. Drchlava
ZK bod 11 – MPO – revokace usnesení č. 36/21/ZK budoucí prodej pozemku v k. ú.
Loučná nad Nisou
ZK bod 12 – MPO – darování pozemků v k. ú. Mimoň a v k. ú. Příšovice
ZK bod 13 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Kruh v Podbezdězí a v k. ú. Dolní Řasnice
ZK bod 14 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Mimoň
ZK bod 15 – MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Záskalí
ZK bod 16 – MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Líšný
ZK bod 17 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
ZK bod 18 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Jablonné v Podještědí
ZK bod 19 – MPO – darování pozemku včetně stavby vyřazené komunikace v k. ú.
Vratislavice nad Nisou, darování stavby vyřazené komunikace v k. ú. Rochlice u Liberce,
darování pozemků v k. ú. Lestkov pod Kozákovem
ZK bod 20 – MPO – budoucí směna pozemků v k. ú. Paseky nad Jizerou a v k. ú. Roztoky
u Semil
ZK bod 21 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Bratříkov
ZK bod 22 – MPO – revokace části usnesení č. 527/15/ZK v bodě 7. a), b) ze dne 24. 11.
2015 – týkající budoucí koupě pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
ZK bod 23 – MPO – revokace části usnesení č. 311/17/ZK v bodě 1. ze dne 29. 8. 2017 –
budoucí prodej části pozemku v k. ú. Desná III
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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 39 – ZR - RO č. 124/21 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných
výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2020 alokací použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021
ZK bod 38 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
17. 3. 2021 do 13. 4. 2021
ZK bod 38 písm. b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2021
4.2. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 32 – ZR - RO č. 122/21 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
ZK bod 42 – Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická
zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město Liberec
4.3. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 24 – ZR - RO č. 103/21 – přesun prostředků z kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí, do kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, na akci „SPO –
spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD“
4.4. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 34 – ZR - RO č. 117/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 913 06
- Příspěvkové organizace, odbor dopravy
ZK bod 36 – Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021
ZK bod 37 – ZR - RO č. 106/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 06
– Působnosti, odbor dopravy na akci „dopravní obslužnost“; příspěvek od obcí Libereckého
kraje
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 30 – Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Pořízení vozidla HART a
videolaryngoskopů“
ZK bod 40 – Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a
Parkovací dům“
ZK bod 41 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod
Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“
5. Různé a závěr
V Liberci dne 16. 4. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
4. zasedání Zastupitelstva LK.
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