Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 5. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 21. května 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 – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Benešov u Semil
ZK bod 12 – MPO – darování pozemků v k. ú. Semily
ZK bod 13 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Pulečný a Rychnov u Jablonce nad
Nisou, v k. ú. Bělá u Turnova a Turnov, v k. ú. Mašov u Turnova (2x)
ZK bod 14 – MPO – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kryštofovo údolí, v k. ú. Horní
Chrastava, v k. ú. Rochlice u Liberce, v k. ú. Vratislavice nad Nisou
ZK bod 15 – MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horky u Dubé
ZK bod 16 – MPO – úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. Hejnice
ZK bod 17 – MPO – darování technického zhodnocení v k. ú. Chrastava I
ZK bod 18 – MPO – darování pozemků v k. ú. Jeřmanice, v k. ú. Lomnice nad Popelkou
ZK bod 19 – MPO – budoucí darování pozemků včetně stavby silnice v k. ú. Lomnice nad
Popelkou a k. ú. Želechy, pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v Čechách
ZK bod 20 – MPO – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v
Čechách
ZK bod 21 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších
ZK bod 43 – MPO –bezúplatné převod pozemku v k. ú. Líšný – revokace usnesení
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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 42 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
14. 4. 2021 do 4. 5. 2021
ZK bod 42 písm. b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2021
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 9 – ZR - RO č. 145/21 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK,
nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor
zdravotnictví, na projekt „Automatické externí defibrilátory pro Liberecký kraj“
ZK bod 10 – ZR - RO č. 144/21 - refundace nákladů školám vzniklých realizací krizového
opatření hejtmana
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 27 – Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s. na zajištění
dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci
4.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 39 – ZR – RO č. 134/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 38 – Žádosti o změnu v projektech příjemců účelové dotace z programů Dotačního
fondu Libereckého kraje č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
a č. 2.2 - Regionální inovační program
ZK bod 42 písm. h) Zpráva o ukončení realizace projektů „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková
organizace“ a „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
ZK bod 42 písm. i) Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/286 revitalizace ul.
Žižkova, Jilemnice“
4.6. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 22 – ZR - RO č. 136/21 – snížení výdajů kapitoly 914 05 Působnosti a navýšení
výdajů kapitoly 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí a Vyhlášení dotačního řízení na
dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu
kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků
ZK bod 23 – ZR - RO č. 123/21 - navýšení výdajů v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky
příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a snížení výdajů v kapitole 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a přesun prostředků v rámci kapitoly 912 05 –
Účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
ZK bod 25 – ZR - RO č. 138/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí z rozpočtu
Libereckého kraje – pro organizaci Nadační fond Ozvěna na projekt „Nákup kompenzačních
pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“
4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 28 – Memorandum s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje o spolupráci
při vybudování a provozování zázemí pro nově zřízené oddělení služební hipologie
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ZK bod 32 – ZR - RO č. 143/21 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku, zajištění akce pro Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší
odbornou školu, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace – Oprava střechy
ZK bod 33 – Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce ILMA z.s.,
projekty
4.8. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 34 – ZR - RO č. 133/21 – změna specifického ukazatele v kapitole 917 07 - Transfery,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury – Naivnímu divadlu Liberec
ZK bod 35 – ZR - RO č. 140/21 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační
fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací v
rámci programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021
ZK bod 36 – ZR - RO č. 141/21 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační
fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí účelových dotací v
rámci programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021
5. Různé a závěr
V Liberci dne 14. 5. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
5. zasedání Zastupitelstva LK.
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