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

Výpis usnesení č. 5/2021 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 5. 2021
Usnesení č.: 5/21/FV/70
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 5. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

8

8

PRO:

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

Usnesení č.: 5/21/FV/71 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 28)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit uzavření Memoranda
o spolupráci při realizaci projektu: Vybudování a provozování zázemí pro nově zřízené
oddělení služební hipologie KŘPLK č. OLP/1306/2021 mezi Libereckým krajem a Českou
republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše
584/24, 460 32 Liberec I – Staré Město, IČO 72050501.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/72 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 32)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 143/21, kterým se upravují kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku v celkové výši 14.000.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o celkovou částku 14.000.000 Kč, akce číslo 0491950000 – Podpora investičních
projektů v resortu,
2. navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 14.000.000 Kč, akce číslo 1491291428 – Střední
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace – Oprava střechy.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/73 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje povolit
1. prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže ve spolku ILMA 2017 (porušení povinnosti ze smlouvy) při
čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci ILMA z.s., IČO:
22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III, výši 24.412 Kč, tj. 100 %,
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2.

3.

prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Tanec pro zdraví
(porušení povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje příjemci ILMA z.s., IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460
07 Liberec III, výši 48.850 Kč, tj. ve výši 100 %,
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Fitness Dance 2017 (porušení
povinnosti ze smlouvy) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemci ILMA z.s., IČO: 22887806, se sídlem Nitranská 415/1, 460 07 Liberec III, výši
42.828 Kč, tj. ve výši 100 %.

PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/74 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 11 – 21, 43 a 49)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Benešov u Semil
b) MPO – darování pozemků v k. ú. Semily
c) 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)
d) 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
e) MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Horky u Dubé
f) MPO – úplatný a bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. Hejnice
g) MPO – darování technického zhodnocení v k. ú. Chrastava I
h) MPO – darování pozemků v k. ú. Jeřmanice, v k. ú. Lomnice nad Popelkou
i) 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
j) MPO – budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Nový Bor a k. ú. Sloup v Čechách
k) MPO – prodej pozemku v k. ú. Valteřice v Krkonoších
l) MPO – bezúplatný převod pozemku v k. ú. Líšný – revokace usnesení
č. 158/21/ZK
m) – MPO – koupě nemovitostí v k.ú. Doubí u Liberce.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/75 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 42a) a 42b))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 14. 4. 2021
do 4. 5. 2021
b) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2021.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/76 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 9)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 145/21, kterým se snižují nespecifikované rezervy výdajové kapitoly
931 01 - Krizový fond Libereckého kraje ve výši 921.250 Kč a navyšují výdaje kapitoly 912
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09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel „Automatické externí
defibrilátory pro Liberecký kraj“ v částce 921.250 Kč jako neinvestiční a investiční příspěvek
zřízené příspěvkové organizaci.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/77 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 10)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 144/21 - úprava v rámci ukazatele 03105030000
Nouzový stav 2020 - 2021 II. a to snížením položky 5901 – Nespecifikované rezervy a
zavedením položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím, Refundace nákladů určených
škol v rámci nouzového stavu za období od 14. 10. 2020 - 1. 12. 2020 v kapitole 931 01 Krizový fond Odbor kancelář hejtmana, ve výši 160.574,30 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
2. poskytnutí refundace nákladů určeným školám, které vznikly realizací krizového opatření
na základě Rozhodnutí hejtmana číslo 31/2020/COV19, ze dne 13. října 2020 o péči o
děti od 3 do 10 let rodičů vybraných profesí, a to s účinností od 14. října 2020, Rozhodnutí
34/2020/COV19 a dalších usnesení, které reagovaly na usnesení vlády o rozšíření profesí
v době nouzového stavu v celkové výši 160.574,30 Kč.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/78 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 167/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje v celkové výši
2.560.763 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 2.500.000 Kč
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 2.500.000 Kč jako účelová dotace
Městu Jilemnice, IČO: 275808, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
na projekt: “Pořízení pozemku pro stavbu stanice HZS Libereckého kraje“
2) smlouvu č. OLP/1483/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Městem Jilemnice, IČO: 275808, se
sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.500.000 Kč Městu Jilemnice, IČO:
275808, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, na projekt: “Pořízení pozemku
pro stavbu stanice HZS Libereckého kraje“.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/79 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 11.000.000 Kč Hospici sv. Zdislavy,
o.p.s., IČO: 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, z
rozpočtu Libereckého kraje v ročních splátkách do výše 2.200.000 Kč v období let 2022 až
2026, na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci,

3
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B) schválit znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/1243/2021 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., IČO:
28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, na zajištění
dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci v letech 2022 až 2026.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/80 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 134/21, 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
2.041.564,39 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 2.041.564,39 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
2.041.564,39 Kč níže uvedeným příjemcům na akce do výše:
Název
příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Název projektu

Obec Bělá 275603

Bělá 142,
514 01 Bělá

Obnova vodovodu

Obec
Studenec

Studenec 364,
512 33 Studenec

Výstavba ČOV k
č.p. 370 Studenec

276162

Dotace v max. výši
(Kč) / podíl dotace
Parametry
z celkových
způsobilých výdajů
(%)
výměna vedení
1.773.798 /
vodovodu – 813,5 m
62,32 %
výstavba ČOV – 1
ks

267.766,39 /
70,00 %

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 Bělá, Bělá 142, 514 01 Bělá, IČ 275603, na projekt pod
názvem „Obnova vodovodu“, OLP/1264/2021,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec, IČ 276162,
na projekt pod názvem „Výstavba ČOV k č. p. 370 Studenec“, OLP/1225/2021.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/81 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 46)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 159/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2021:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč, a to:
a) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od dvou jiných subjektů ve výši 2x
5.000 Kč,
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2.

b) z titulu nedaňového příjmu, sankční platby přijaté od jiného subjektu ve výši 15.000
Kč,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 25.000 Kč v kapitole 926 08 – Dotační fond,
nespecifikované rezervy programu 8.5 – Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů.

PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/82 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 22)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 136/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel č. a.
054805, Spolufinancování objednaných kapacit subjektům zařazeným do Základní
sítě sociálních služeb ve výši 2.000.000 Kč
b) a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních
věcí, ukazatel č. a. 0570118, Dofinancování sociálních služeb z prostředků LK o
částku 2.000.000 Kč na 7.000.000 Kč,
2) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na dofinancování sociálních služeb v
Libereckém kraji v roce 2021 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 7.000.000 Kč,
3) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na dofinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2021.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/83 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 123/21, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje
následovně:
1. a) snižují se výdaje kapitoly 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, č. a.
0590981502 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.
o. - Zpracování investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul.
304/68 - azylový dům SPERAMUS o částku 500.000 Kč,
b) navyšují se výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí, zavedením nového dílčího ukazatele č. a. 05501701502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. Zpracování investičního záměru a projektové dokumentace objektu Široká ul. 304/68
- azylový dům SPERAMUS o částku 500.000 Kč,
2.

a) snižují se výdaje kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí, č. a. 05501581510 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
p. o. – Akumulační nádrž na teplou vodu o částku 295.000 Kč,
b) snižují se výdaje kapitoly 912 05 - Účelové příspěvky příspěvkových organizací,
odbor sociálních věcí, č. a. 05501591510 - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
p. o. – Záložní zdroj vytápění o částku 560.000 Kč,

5
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c) navyšují se výdaje v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí,
zavedením nového dílčího ukazatele č. a. 05501711510 - Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, p. o. – Rekonstrukce zařízení plynové kotelny o částku 855.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/84 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 25)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Ozvěna, se sídlem
Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261, na projekt „Nadační fond Ozvěna – nákup
kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým postižením“, ve výši
250.000 Kč,
B) schválit smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/1323/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Nadační fond Ozvěna se
sídlem Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 029 70 261.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/85 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“ do výše 60.000 Kč v roce 2021
b) předpokládané předfinancování projektu „Jedličkův ústav, p.o. – pořízení automobilu pro
terénní sociální služby“ Libereckým krajem do výše 540.000 Kč v roce 2021.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/86 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 42h) a 42i))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) 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“
b) Zpráva o ukončení realizace projektu „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/87
Finanční výbor po projednání bere na vědomí písemnou informaci Přehled veškerých nákladů
Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku, kterou vzalo Zastupitelstvo
Libereckého kraje na vědomí usnesením č. 181/21/ZK dne 27. 4. 2021.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

Usnesení č.: 5/21/FV/88 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/21, kterým se:

6

usnesení přijato

Výpis usnesení č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 5. 2021

a) snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství, z
akce „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 341.220 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství, na akci
„Křižovatka Okružní - Lidická a návazné chodníky“ ve výši 341.220 Kč,
2.

Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce č. OLP/1480/2021 „Křižovatka Okružní Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a
Městem Hrádek nad Nisou se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO:
00262854.

PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/89 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 133/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora vybraných aktivit v resortu“, číslo akce
07806342001 s názvem „Podpora příspěvkových organizací Statutárního města Liberec a
Libereckého kraje – nadregionální přesah“ ve výši 500.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07806442703 s názvem „Naivní divadlo Liberec – Výměna hlavního zvukového systému
v sále NDL“ v celkové výši 500.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

Bydliště

Naivní
divadlo
Liberec
příspěvková
organizace

Výměna hlavního
zvukového systému
v sále NDL
Dokončení přechodu
z původní analogové
soustavy na digitální,
kompatibilita
digitálního pultu a
nových reproduktorů.

Moskevská
32/18,
Liberec

IČO

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

De minimis

Název projektu/
účel projektu

Termín
realizace
projektu

Příjemce/
forma

Dotace v
maximální výši
(Kč)

B) rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli:

00083178

* reproduktory
– 2 ks

500.000 Kč

1.4. –
31.10.2021

ano

C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/1223/2021 na projekt
„Výměna hlavního zvukového systému v sále NDL“ mezi Libereckým krajem a Naivním
divadlem Liberec, IČO: 00083178, se sídlem Moskevská 32/18, 460 31 Liberec.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/90 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.6 Řemeslná a zážitková turistika“, číslo akce

7

Výpis usnesení č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 5. 2021

070600000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši 881.263 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.6 Řemeslná a
zážitková turistika“, v úhrnném objemu 881 263 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, v úhrnném objemu 881 263 Kč,
uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu v uvedené výši,
2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021, uvedeným subjektům z
důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci
dotace.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/91 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 36)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 141/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů“,
číslo akce 070600000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši 338.000
Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.9 Podpora
nadregionálních témat a produktů“, v úhrnném objemu 338.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů, v úhrnném objemu
338.000 Kč, uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu v uvedené výši,
2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021 uvedeným
subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů 2021, která bude uzavřena s výše
uvedenými příjemci dotace.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

8

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Výpis usnesení č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 5. 2021

Usnesení č.: 5/21/FV/92 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 50)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji“, číslo akce 070200000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ ve výši
10.245.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. zavádí se v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nové specifické ukazatele „7.2 Záchrana a
obnova památek v Libereckém kraji“, v úhrnném objemu 10.245.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v úhrnném objemu
10.245.000 Kč, uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu v uvedené výši,
2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže
uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení a
vyčerpání alokace dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji,
3. o zařazení uvedených projektů, které splnily podmínky programu 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, avšak nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání
finančního objemu určeného pro vyhlášení programu, do zásobníku projektů v pořadí dle
výše bodového ohodnocení ze souhrnného seznamu projektů a s poskytnutím finanční
podpory projektům v zásobníku projektů maximálně do výše alokace programu,
4.

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže uvedeným subjektům
z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, pro fyzické osoby nepodnikající a pro
právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/93 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 52)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí níže
uvedeného věcného daru městu Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka,
IČO: 00262579:
Odpočinkové místo - Smržovka - projekt
Hřebenovka
2 věže se skluzavkou, dvojtyč, tyč a žebřík
spojené přechodovým mostem, čtyřstěna na
lezení, žebřina s hrazdou, a dále dvě sezení
se stolem, dva dřevěné stojany na kola,
ohniště
Celkem

Pořizovací cena
(v Kč)
1.009.723,95

1.009.723,95

9

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód
KULBH000HM2M

Výpis usnesení č. 5/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 21. 5. 2021

PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 5/21/FV/94 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2021/ b. 53)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí níže
uvedeného věcného daru obci Rádlo, Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČO: 00262544:
Odpočinkové místo - Rádlo - projekt
Hřebenovka
2 věže se skluzavkou, dvojtyč, tyč a žebřík
spojené přechodovým mostem, čtyřstěna na
lezení, žebřina s hrazdou, a dále dvě sezení
se stolem, dva dřevěné stojany na kola,
ohniště
Celkem
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

Pořizovací cena
(v Kč)
1.000.512,32

Rok
pořízení
2013

Identifikační kód
KULBH000HMR5

1.000.512,32

0

ZDRŽEL SE:

……………………………….
předseda finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 21. 5. 2021
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice

10

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

