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

Zápis č. 6/2021 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 18. 06. 2021
Přítomno:

Ing. T. Hocke, Ing. J. Valešová, FCCA, RNDr. M. Hron, JUDr. K. Malá, Ing. I. Štěpánek,
Ing. P. Matyáš, J. Mencl, P. Šulc, M. Kropáčková

Omluveni:

Ing. J. Volfová, Ing. J. Knížek, Ing. J. Kittner

Neomluveni:

Mgr. F. Lufinka

Hosté:

Ing. Z. Miklík, Mgr. P. Tulpa, Ing. J. Klíma, Mgr. P. Staněk, Dipl. Kff. K. Hanzlová,
Ing. V. Petera, Ing. K. Madejová, Ing. L. Lánská, Mgr. M. Otta, Ing. V. Chládková,
Ing. J. Princová

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Šesté zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda
výboru Ing. Tomáš Hocke ve 13,01 hod., provedl kontrolu počtu přítomných a konstatoval, že
výbor je schopen se usnášet a navrhnul za ověřovatele zápisu ze 6. zasedání finančního výboru
Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/95
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 6. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

2. Schválení programu jednání
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 18 – MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem a v k. ú. Jablonec
nad Nisou
ZK bod 19 – MPO – darování pozemků včetně vyřazené silnice a mostu v k. ú. Oldřichov
na Hranicích
ZK bod 20 – MPO – budoucí darování pozemku včetně komunikace v k. ú. Dubá
ZK bod 21 – MPO – budoucí darování pozemku včetně komunikací v k. ú. Ohrazenice u
Turnova
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ZK bod 22 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem a v k. ú. Nové
Město pod Smrkem
ZK bod 23 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem a prodej nemovitých
věcí v k. ú. Jablonec nad Nisou
ZK bod 24 – MPO – darování pozemku v k. ú. Semily a v k. ú. Turnov
ZK bod 25 – MPO – darování pozemků v k. ú. Bohatice u Zákup
ZK bod 26 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Semily a v k. ú. Okrouhlá u Nového
Boru
ZK bod 27 – MPO – předběžný záměr koupě části pozemku v k. ú. Česká Ves v Podještědí
ZK bod 28 – MPO – koupě části pozemku v k. ú. Svijanský Újezd
ZK bod 29 – MPO – koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci plánované
stavby „Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35“
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 16 – Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2020
ZK bod 17 – Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020
ZK bod 53 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 5.
5. 2021 do 1. 6. 2021
ZK bod 53 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2021
ZK bod 53 písm. f) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého
výhledu rozpočtu kraje na období let 2022 – 2025 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022
4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
ZK bod 9 – ZR - RO č. 181/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2
ZK bod 10 – ZR - RO č. 182/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.4
ZK bod 11 – ZR - RO č. 209/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, poskytnutí
dotace Technické univerzitě v Liberci (bude předloženo po jednání RK dne 15. 6. 2021)
ZK bod 12 – ZR - RO č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1
ZK bod 13 – ZR - RO č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3
ZK bod 14 – ZR - RO č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
dotace obcím
4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 49 – ZR - RO č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory
doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 39 – ZR - RO č. 172/21 – úpravy v kapitolách 920 05 – Kapitálové výdaje a 920 14
– Kapitálové výdaje, oprava kanalizace Jedličkův ústav
ZK bod 41 – ZR - RO č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola
dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
4.5. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 51 – ZR – RO č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého
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kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v r. 2021
ZK bod 54 – ZR – RO č. 189/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2021
4.6. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
– předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 30 – ZR – RO č. 150/21 – zapojení vratek dotací do rozpočtu Libereckého kraje a
úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond
ZK bod 32 – ZR – RO č. 151/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova
ZK bod 33 – ZR – RO č. 170/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z Programu na podporu činností mateřských center
ZK bod 53 písm. g) Zpráva o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov Sluneční
dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“ a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“
4.7. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 35 – ZR - RO č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU a 923 14
Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektu
ZK bod 37 – ZR - RO č. 163/21 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací
z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2021
ZK bod 38 – ZR - RO č. 186/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery - poskytnutí účelové
dotace Divadlu F. X. Šaldy Liberec
ZK bod 58 – ZR - RO č. 193/21 - změna v kapitole 926 07 - poskytnutí účelových dotací v
rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
4.8. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 45 – ZR - RO č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04 na projektové dokumentace
- rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.
ZK bod 55 – ZR - RO č. 188/21 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež
ZK bod 56 – ZR - RO č. 190/21 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport
ZK bod 57 – ZR - RO č. 191/21 - úprava kapitoly 917 04 - poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, Sportovní akce
5. Různé a závěr
Předseda výboru navrhl doplnit program jednání o body, které byly projednány na zasedání
rady kraje dne 15. 6. 2021, a které jsou zařazeny na jednání ZLK dne 22. 6. 2021
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 64 – MPO – revokace usnesení č. 1724/20/RK, část a) usnesení č. 385/20/RK a č.
91/20/ZK koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
ZK bod 65 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Košťálov
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 62 – ZR - RO č. 200/21 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací v programu 5.1
4.7. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 67 – ZR - RO č. 187/21 – úprava kapitoly 913 07 Příspěvkové organizace, provoz
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zakládaných organizací Botanické a Zoologické zahrady
ZK bod 68 – Převod majetku na obec Mařenice.
Schválení doplněného programu:
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

schválen

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
21. 05. 2021 byla prezentována předsedou výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 25. 05. 2021 s tím,
že k bodu ZK č. 48 (předkladatel Ing. Jan Sviták) - ČSAD Liberec, a.s. – navýšení
majetkové účasti Libereckého kraje úpisem akcií a přípatek mimo základní kapitál
a k písemné informaci ZK č. 42f) Informace o stavu připravenosti ČSAD Liberec, a.s. –
oblast Českolipsko (Západ) nepřijal finanční výbor po jejich projednání žádné usnesení
a
ke všem ostatním 33 projednávaným bodům a 4 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení.
Finanční výbor rovněž po projednání vzal na vědomí písemnou informaci přijatou
Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. 4. 2021 pod usnesením č. 181/21/ZK - Přehled
veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku.
Ve 13,07 hod. přichází M. Kropáčková, členka finančního výboru.
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.
ZK bod 18 – MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem a v k. ú.
Jablonec nad Nisou
ZK bod 19 – MPO – darování pozemků včetně vyřazené silnice a mostu v k. ú.
Oldřichov na Hranicích
ZK bod 20 – MPO – budoucí darování pozemku včetně komunikace v k. ú. Dubá
ZK bod 21 – MPO – budoucí darování pozemku včetně komunikací v k. ú. Ohrazenice u
Turnova
ZK bod 22 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem a v k. ú.
Nové Město pod Smrkem
ZK bod 23 – MPO – prodej pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem a prodej
nemovitých věcí v k. ú. Jablonec nad Nisou
ZK bod 24 – MPO – darování pozemku v k. ú. Semily a v k. ú. Turnov
ZK bod 25 – MPO – darování pozemků v k. ú. Bohatice u Zákup
ZK bod 26 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Semily a v k. ú. Okrouhlá u
Nového Boru
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ZK bod 27 – MPO – předběžný záměr koupě části pozemku v k. ú. Česká Ves v
Podještědí
ZK bod 28 – MPO – koupě části pozemku v k. ú. Svijanský Újezd
ZK bod 29 – MPO – koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci plánované
stavby „Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35“
ZK bod 64 – MPO – revokace usnesení č. 1724/20/RK, část a) usnesení č. 385/20/RK a č.
91/20/ZK koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
ZK bod 65 – MPO – koupě pozemku v k. ú. Košťálov
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/96 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 18 – 29, 64 a 65)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – přijetí daru pozemku v k. ú. Ludvíkov pod Smrkem a v k. ú. Jablonec nad Nisou
b) MPO – darování pozemků včetně vyřazené silnice a mostu v k. ú. Oldřichov na Hranicích
c) MPO – budoucí darování pozemku včetně komunikace v k. ú. Dubá
d) MPO – budoucí darování pozemku včetně komunikací v k. ú. Ohrazenice u Turnova
e) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Hajniště pod Smrkem a v k. ú. Nové Město pod
Smrkem
f) MPO – prodej pozemku v k. ú. Pertoltice pod Ralskem a prodej nemovitých věcí v k. ú.
Jablonec nad Nisou
g) MPO – darování pozemku v k. ú. Semily a v k. ú. Turnov
h) MPO – darování pozemků v k. ú. Bohatice u Zákup
i) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Semily a v k. ú. Okrouhlá u Nového Boru
j) MPO – předběžný záměr koupě části pozemku v k. ú. Česká Ves v Podještědí
k) MPO – koupě části pozemku v k. ú. Svijanský Újezd
l) MPO – koupě nemovitých věcí v k. ú. Doubí u Liberce v rámci plánované stavby „Napojení
průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35“
m) MPO – revokace usnesení č. 1724/20/RK, část a) usnesení č. 385/20/RK a č. 91/20/ZK
koupě pozemků v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu
n) MPO – koupě pozemku v k. ú. Košťálov.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

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 k nim podali doplňující
informace.
ZK bod 16 – Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2020
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/97 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 16)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit řádnou účetní
závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2020.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

5

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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ZK bod 17 – Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/98 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 17)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí Zprávu ministerstva financí o výsledku přezkoumání hospodaření
Libereckého kraje za rok 2020
B) schválit Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením Libereckého kraje za rok 2020, a to bez výhrad.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 53 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období
od 5. 5. 2021 do 1. 6. 2021
ZK bod 53 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2021
ZK bod 53 písm. f) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy
Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2022 – 2025 a rozpočtu Libereckého
kraje na rok 2022
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 53 písm. a), 53 písm. c) a 53 písm. f) bylo hlasováno
společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/99 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 53a), 53c) a 53f))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 5. 5. 2021
do 1. 6. 2021
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až květen 2021
f) Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu
kraje na období let 2022 – 2025 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.2. Kancelář hejtmana – předkladatel Martin Půta
Materiály k bodu 4.2. uvedla Dipl. Kff. K. Hanzlová, vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana,
a podala k nim doplňující informace.
ZK bod 9 – ZR - RO č. 181/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/100 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 9)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje v úhrnném objemu 1.123.760 Kč na organizování letních táborů a
soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže a organizování
hasičských soutěží dospělých, uvedeným žadatelům o dotaci na uvedené projekty,
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B) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/21, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši 1.123.760 Kč
a to
a) snížení nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu č. 1.2
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v celkové výši
1.123.760 Kč
b) a současně zavedení a navýšení specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v
rámci programu č. 1.2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje,
2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu
1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje na organizování
letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a
mládeže a organizování hasičských soutěží dospělých.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 10 – ZR - RO č. 182/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.4
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/101 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 10)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.4 Prevence kriminality v úhrnném objemu do výše 23.100 Kč
na podporu prevence kriminality obcí Libereckého kraje, uvedenému žadateli o dotaci na
uvedený projekt,
B) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 182/21, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 23.100 Kč a to
snížení nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrany, programu č. 1.4 Prevence
kriminality a současně zavedení, navýšení specifických ukazatelů jednotlivých
projektů/aktivit v rámci programu č. 1.4 Prevence kriminality, bez dopadu na celkový
objem kapitoly,
2. smlouvu č. OLP/1540/2021o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v
rámci programu 1.4 Prevence kriminality mezi Libereckým krajem a Městem Český Dub,
Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, IČ 00262722, na projekt pod názvem
„Intervence při závadovém chování žáků a přednášky s odborníky v oblasti prevence
kriminality“.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 11 – ZR - RO č. 209/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, poskytnutí
dotace Technické univerzitě v Liberci
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/102 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 11)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč Technické univerzitě v Liberci,
IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec 1 na projekt: “Využití virtuální
reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným postižením osob v oblasti třídění
raněných v rámci spolupráce složek IZS v Libereckém kraji“,

7
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B) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 209/21, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 - Krizový fond Libereckého kraje, odbor kancelář
hejtmana, v celkové výši 200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to
následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 200.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 200.000 Kč jako účelová dotace
Technické univerzitě v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01
Liberec 1 na projekt: “Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost s
hromadným postižením osob v oblasti třídění raněných v rámci spolupráce složek
IZS v Libereckém kraji“,
2) smlouvu č. OLP/1815/2021 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého
kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, IČO
46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec 1.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 12 – ZR - RO č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/103 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 12)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana, v úhrnné výši
12.994.268,41 Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a
prevence kriminality, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje a současně zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v
rámci programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném objemu
do výše 12.994.268,41 Kč, uvedeným žadatelům o dotaci na uvedený projekt,
2) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
vyčerpání finanční alokace v daném programu uvedeným žadatelům o dotaci a zároveň o
vytvoření zásobníku projektů z uvedených žadatelů,
3) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu
nedodržení věcných a formálních podmínek programu pro přidělení dotace uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, která bude uzavírána
mezi Libereckým krajem a uvedenými podpořenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

8

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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ZK bod 13 – ZR - RO č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/104 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 13)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana ve výši 800.000 Kč, a to
snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality,
programu č. 1.3 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a současně
zavedením, navýšením specifických ukazatelů jednotlivých projektů/aktivit v rámci programu
č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v
úhrnném objemu do výše 800.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění, uvedeným žadatelům o
dotaci na projekt do uvedené výše,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci
programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II na vytváření pracovních míst
s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 14 – ZR - RO č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o
poskytnutí dotace obcím
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/105 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 14)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana v úhrnné výši 7.563.875 Kč,
a to snížením nerozepsaných rezerv kapitálových výdajů v ukazateli Dotace jednotkám požární
ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra a současně zavedením specifických
ukazatelů jednotlivých příjemců na projekty/aktivity v rámci dotací jednotkám požární ochrany
obcí k programu Ministerstva vnitra, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z kapitoly 917 01 Transfery v úhrnném
objemu 7.563.875 Kč uvedeným žadatelům o dotaci na projekt v uvedené výši,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 01
Transfery na nákup dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany obcí a
výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a
uvedenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

9

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 49 – ZR - RO č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory
doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
Materiál k bodu 4.3. uvedl Ing. V. Petera, silniční technik odboru silničního hospodářství, a
podal k němu doplňující informace.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/106 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 49)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21, kterým se v kapitole 926 06 –
Dotační fond, odbor silničního hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 9.561.961,18 Kč, a to u:
a) nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši 7.018.166,18
Kč,
2.

b) nespecifikované rezervy „Podpora projektové činnosti“ ve výši 2.543.795 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 9.561.961,18 Kč, a to u akce:
a) Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14 ve výši 1.718.722 Kč,
b) Dubnice - smíšená stezka pro pěší a cyklisty ve výši 550.000 Kč,
c) Stezka pro chodce a cyklisty - Sever (k průmyslové zóně) ve výši 2.000.000 Kč,
d) Cyklostezka Bažina - přeložení části Pašerácké stezky ve výši 1.625.596,39 Kč,
e) Nová cyklostezka ke hřbitovu - I/13 Rynoltice, průtah ve výši 1.123.847,79 Kč,
f) Cyklostezka Liberec - Hodkovice n. M. - úsek Jeřmanice ve výši 385.000 Kč,
g) PD - stezka pro chodce a cyklisty, centrum - Písečáky ve výši 300.000 Kč,
h) Lávka přes silnici I/13 a navazující cyklostezka ve výši 490.000 Kč,
i) Stezka pro chodce a cyklisty, přestavba propustku u arény ve výši 700.000 Kč,
j) Cyklostezka - propojení areálu Hraběnka a koupaliště ve výši 368.795 Kč,
k) PD - cyklomagistrála Ploučnice, Noviny p./R. - Srní Potok ve výši 300.000 Kč,

B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu
7.018.166,18 Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu
2.543.795 Kč uvedeným žadatelům o dotaci na projekty do uvedené výše,
2. o neposkytnutí dotace uvedeným subjektům kvůli vyřazení jejich žádostí z hodnocení
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z důvodu administrativního nesouladu
podaných žádostí s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci,
C) schválit
1 vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v
rámci programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a uvedenými podpořenými žadateli z daného programu,
2. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v
rámci programu 6.3 Podpora projektové přípravy, která bude uzavírána mezi
Libereckým krajem a uvedenými podpořenými žadateli z daného programu.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

10

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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4.4. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiály k bodu 4.4. uvedl Mgr. P. Tulpa, náměstek hejtmana, rezort sociálních věcí, a podal
k nim doplňující informace.
ZK bod 39 – ZR - RO č. 172/21 – úpravy v kapitolách 920 05 – Kapitálové výdaje a 920
14 – Kapitálové výdaje, oprava kanalizace Jedličkův ústav
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/107 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 172/21, kterým se upravují kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor
sociálních věcí a 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v
celkové výši 2.000.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí o celkovou částku
2.000.000 Kč, akce č. 0590961502 – Jedličkův ústav, příspěvková organizace – oprava
kanalizační přípojky domu B,
2. navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, v celkové výši 2.000.000 Kč, zavedením nového SU akce číslo 1491301501 –
Jedličkův ústav – oprava kanalizační přípojky domu B.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 41 – ZR - RO č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola
dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
RNDr. M. Hron ohlásil u bodu č. 41 možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/108 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21, kterým se upravují ukazatele v kapitole
917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2021, v celkové výši
27.426.728 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 27.426.728 Kč,
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 27.426.728 Kč,
2) vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na r. 2021,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 17.832.383 Kč,
uvedeným příjemcům na rok 2021 do uvedené výše,
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2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 uvedeným žadatelům na dané sociální
služby, z uvedených důvodů.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 62 – ZR - RO č. 200/21 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací v programu 5.1
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/109 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 62)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 200/21, kterým se upravují specifické
ukazatele kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, oblast podpory 5 - Sociální
věci, Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v celkové výši 979.315
Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 926 05 - Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010000 0000 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ o částku 979.315
Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010138 0000 „Asociace rom. předst. LK - Roma Activa IV“ a navýšení o částku
90.000 Kč,
c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010139 0000 „Centrum pro integr. cizinců - Snáze v Česku“ a navýšení o částku
98.665 Kč,
d) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010140 0000 „Cimbál, z.s. - Romská hudební škola“ a navýšení o částku 60.000 Kč,
e) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010141 0000 „Comunités, z.s. - KALI III - komunitní aktivity“ a navýšení o částku
57.500 Kč,
f) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010142 0000 „Dramacentrum Bezejména, z.s. - On“ a navýšení o částku 90.000 Kč,
g) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010143 2330 „DDM Větrník, Liberec, p.o. - Prevence rizik. způsobu života“ a
navýšení o částku 100.000 Kč,
h) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010144 0000 „Fortuna in natura z.s. - Komunitní centrum“ a navýšení o částku
31.000 Kč,
i) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010145 0000 „Koalice romských repr. LK - Komunitní práce v SVL“ a navýšení o
částku 100.000 Kč,
j) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010146 2505 „Komunitní stř. KONTAKT - Letní festival cizinců“ a navýšení o
částku 100.000 Kč,
k) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010147 0000 „Rodina v centru - Etnoemancipace romských dětí a žáků“ a navýšení
o částku 53.000 Kč,
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l) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010148 0000 „Romany art workshop - Identitou proti bariérám“ a navýšení o částku
100.000 Kč,
m) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí,
č.a. 5010149 0000 „ROMA TANVALD - Kom. práce na Tanvaldsku 5“ a navýšení o
částku 99.150 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis,
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši 979.315 Kč
uvedeným příjemcům na uvedený projekt / aktivitu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.5. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiály k bodu 4.5. uvedla Ing. K. Madejová, odborná zaměstnankyně odboru životního
prostředí a zemědělství a spolu s Ing. L. Lánskou, k nim podaly doplňující informace.
ZK bod 51 – ZR – RO č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého
kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v r. 2021
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/110 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 51)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/21, kterým se upravují výdaje v kapitole
932 08 - Fond ochrany vod LK, odbor životního prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením rezervy kapitálových výdajů specifického ukazatele Kofinancování
výstavby a obnovy VHI - Vítkovice, Velký Valtinov, Okna, Mrklov o částku
3.352.209,68 Kč,
b) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o
částku 3.352.209,68 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Okna –
odkanalizování obce a ČOV“ ve výši 3.352.209,68 Kč,
c) snížením rezervy kapitálových výdajů dílčího ukazatele Výstavba a obnova
infrastruktury – spoluúčast kraje o částku 1.273.289,81 Kč,
d) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o
částku 1.273.289,81 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Horka u Staré
Paky - výstavba kanalizační stoky „D““ ve výši 1.273.289,81 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, v úhrnné výši 4.625.499,49 Kč uvedeným příjemcům na akce
do uvedené výše,
C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, uzavíranou:
a) mezi Libereckým krajem a Obcí Okna, se sídlem Okna 40; 471 62 Okna, IČ 00673412 na
projekt pod názvem „Okna – odkanalizování obce a ČOV“, č. OLP/1233/2021,
b) mezi Libereckým krajem a Obcí Horka u Staré Paky, se sídlem Horka u Staré Paky 41,
512 34 Horka u Staré Paky, IČ: 00854671 na projekt pod názvem „Výstavba kanalizační
stoky „D““, č. OLP/1524/2021.
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PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 54 – ZR – RO č. 189/21 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2021
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/111 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 54)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 189/21, kterým se:
a) upravují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství tak, že se snižují nespecifikované rezervy programu 8.6
Podpora retence vody v krajině o 13.367.113 Kč a zavádí nové specifické ukazatele v
kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině ve výši 12.367.113 Kč a
současně se 1.000.000 Kč převádí na akce v rámci programu 8.1 Podpora ekologické
výchovy a osvěty, bez dopadu na celkový objem kapitoly, viz bod b),
b) upravují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství tak, že se snižují nespecifikované rezervy programu 8.1
Podpora ekologické výchovy a osvěty o 1.656.744,88 Kč a nerealizované jmenovité
projekty o 7.255,12 Kč, celkem o 1.664.000 Kč a současně zavádí nové specifické
ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty ve výši
2.664.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
c) upravují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství tak, že se snižují nespecifikované rezervy programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny o 2.036.000 Kč a nerealizované jmenovité projekty
o 63.838 Kč, celkem o 2.099.838 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele v
kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 2.099.838 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
d) upravují výdaje v kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství tak, že se snižují nespecifikované rezervy programu 8.5
Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a
využití bioodpadů o 1.170.524 Kč a současně zavádí nové specifické ukazatele v
kapitole 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, program 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bioodpadů ve výši 1.170.524 Kč, bez dopadu na
celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty v úhrnném objemu 2.664.000
Kč uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2021 - 30. 9. 2022 do uvedené
výše,
2.
3.

o zařazení uvedených projektů do zásobníku projektů v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty,
o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 Podpora ekologické výchovy
a osvěty, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové
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4.

5.

6.

7.

ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu
vyčerpání alokace výzvy,
o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 Podpora ekologické výchovy
a osvěty, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro
další hodnocení,
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny v úhrnném objemu 2.099.838 Kč
uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2021 - 30. 9. 2022 do uvedené
výše,
o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny, které byly v souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové
ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu
vyčerpání alokace výzvy,
o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a
krajiny, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení,

8.

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů v úhrnném objemu 1.170.524 Kč uvedeným
příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2021 - 30. 9. 2022 do uvedené výše,
9. o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, které byly v
souladu s administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení než
předcházející projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání
alokace výzvy,
10. o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, které byly v
rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další hodnocení,
11. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině v úhrnném objemu 12.367.113 Kč
uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2021 - 30. 9. 2024 do uvedené
výše,
12. o neposkytnutí účelových dotací uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z rozpočtu kraje
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v
krajině, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení,
C) schválit vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny,
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití
bioodpadů a 8.6 Podpora retence vody v krajině, které budou uzavřeny mezi Libereckým
krajem a uvedenými příjemci v rámci programů vyhlášených v roce 2021.
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PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.6. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.6. uvedl Mgr. M. Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, a podal k nim doplňující informace.
ZK bod 30 – ZR – RO č. 150/21 – zapojení vratek dotací do rozpočtu Libereckého kraje
a úpravy specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/112 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 150/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje z titulu vratek finančních prostředků z vypořádání
poskytnutých dotací na realizaci projektů z Dotačního fondu Libereckého kraje a přijatých
odvodů za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 34.021,68 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 926 02 - Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů v celkové výši 34.021,68 Kč, a to:
a) navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.1 Programu obnovy venkova o
částku 24.300,00 Kč,
b) navýšením nespecifikovaných rezerv programu 2.5 Program na podporu regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel o částku 9.721,68 Kč,
3.

upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, v celkové výši 83.887,08 Kč, a to:
a) snížením vybraných specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů program 2.1 Program obnovy venkova z
titulu úspory z ukončeného vyúčtovaného projektu ve výši 78.199,10 Kč, programu
2.2 Regionální inovační program z titulu úspory z ukončeného vyúčtovaného
projektu ve výši 1.364,40 Kč a program 2.5 Program na podporu regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel z titulu úspory z ukončeného vyúčtovaného
projektu ve výši 4.323,58 Kč,
b) navýšením nerozepsaných rezerv programu 2.1 Program obnovy venkova o částku
78.199,10 Kč, programu 2.2 Regionální inovační program o částku 1.364,40 Kč a
programu 2.5 Program na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel ve výši 4.323,58 Kč v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů.

PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 32 – ZR – RO č. 151/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/113 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 32)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu 2.1 – Program obnovy venkova, který
byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 74/21/ZK ze dne 23. 2. 2021 z původní
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částky 27.126.000 Kč na konečnou výši 27.228.499 Kč, a to za podmínky schválení
Změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/21 zastupitelstvem kraje dne 22. 6. 2021,
2) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 151/21, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v
úhrnné výši 27.217.506,33 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.1 Program obnovy venkova ve výši
27.217.506,33 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.1
Program obnovy venkova ve výši 27.217.506,33 Kč,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v
úhrnné výši 27.217.506,33 Kč, z toho:
a) 21.992.477,33 Kč, uvedeným subjektům (obcím) do uvedené výše,
b) 5.225.029 Kč, uvedeným subjektům (dobrovolným svazkům obcí) do uvedené výše,
2)

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy
venkova uvedeným subjektům z důvodu nesouladu podané žádosti s podmínkami
vyhlášenými v programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.1 Program obnovy venkova, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
uvedenými příjemci.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 33 – ZR – RO č. 170/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z Programu na podporu činností mateřských center
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/114 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.999.993 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.7 - Program na podporu činností
mateřských center o celkovou částku 1.999.993 Kč
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.7 - Program
na podporu činností mateřských center ve výši 1.999.993 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na podporu
činností mateřských center v úhrnné výši 1.999.993 Kč, uvedeným subjektům do uvedené výše,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.7 - Program na podporu činností mateřských center.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

17

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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ZK bod 53 písm. g) Zpráva o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“ a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita
Lada“
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/115 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 53f))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci - Zpráva o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o.
- lokalita Sosnová“ a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.7. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
Materiály k bodu 4.7. uvedla Ing. V. Chládková, ekonomka příspěvkových organizací odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a podala k nim doplňující informace
ZK bod 35 – ZR - RO č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU a 923 14
Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektu
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/116 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 156//21, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 07 Spolufinancování EU
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu určené na akci Centrální depozitář pro
příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 9.000.000
Kč a zároveň se o tuto částku navyšují výdaje kapitoly 923 14 Spolufinancování EU odboru
investic a správy nemovitého majetku určené na stejnou akci.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 37 – ZR - RO č. 163/21 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí
dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2021
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/117 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 37)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji“ číslo
akce 070100000000 s názvem „nespecifikované rezervy programu“ v celkové výši
599.960 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 „7.1 Kulturní
aktivity v Libereckém kraji“, v celkové výši 599.960 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2021 v úhrnném objemu
599.960 Kč uvedeným příjemcům,
2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.1 Kulturní aktivity v
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Libereckém kraji v roce 2021, uvedeným subjektům z důvodu nedosažení potřebné
bodové hranice v rámci hodnocení a vyčerpání alokace dotačního programu,
3) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.1 Kulturní aktivity v
Libereckém kraji v roce 2021 uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními
podmínkami programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2021, která bude uzavřena s uvedenými příjemci
dotace.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 38 – ZR - RO č. 186/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery - poskytnutí účelové
dotace Divadlu F. X. Šaldy Liberec
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/118 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 186/21, 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 9.500.000 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
07806512701 s názvem „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Rekonstrukce divadel“ v celkové
výši 9.500.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

Zhořelecká
344/15,
Liberec

IČO

00083143

* výměna
sedadel
v Šaldově
divadle – 288
ks
* bezdrátový
systém
ozvučení
Šaldova divadla
– 1 akce
* rekonstrukce
foyer v Malém
divadle – 1
akce

9.500.000 Kč

1.1. –
31.12.2021

De minimis

Divadlo F.
X. Šaldy
Liberec,
příspěvková
organizace
příspěvková
organizace

Rekonstrukce divadel
Výměna sedadel
včetně stavebních
úprav – podlahových
krytin v hledišti
Šaldova divadla, a to
v přízemí a na 1.
balkoně. V Šaldově
divadle bude umístěno
mosazné zábradlí na
hlavním schodišti do
foyer a bude
instalován bezdrátový
systém ozvučení.
V Malém divadle bude
provedena
rekonstrukce foyer.

Bydliště

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

bloková výjimka

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:

C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace č. OLP/1573/2021 na projekt
„Rekonstrukce divadel“ mezi Libereckým krajem a Divadlem F. X. Šaldy Liberec, p.o., IČO:
00083143, se sídlem Zhořelecká 344/5, 460 05 Liberec.
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PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 58 – ZR - RO č. 193/21 - změna v kapitole 926 07 - poskytnutí účelových dotací v
rámci programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/119 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 58)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 193/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, specifický ukazatel „7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
– karavanová stání“, číslo akce 071000000000 s názvem „nespecifikované rezervy
programu“ ve výši 3.000.000 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 „7.10 Rozvoj
doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání“, v úhrnném objemu 3.000.000
Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout
1) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, v
úhrnném objemu 3.000.000 Kč, uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu v uvedené výši,
2) o neposkytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, z programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání,
uvedeným subjektům z důvodu rozporu s administrativními podmínkami programu,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání, která bude uzavřena s
výše uvedenými příjemci dotace.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,25 hod. odchází JUDr. K. Malá, členka finančního výboru.
ZK bod 67 – ZR - RO č. 187/21 – úprava kapitoly 913 07 Příspěvkové organizace, provoz
zakládaných organizací Botanické a Zoologické zahrady
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/120 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 67)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 187/21, kterým se
1) navyšují nedaňové příjmy rozpočtu 2021 ve výši 800.000 Kč z titulu zapojení
vrácených nespotřebovaných provozních příspěvků předchozího období Oblastní
galerie Liberec, příspěvkové organizace a Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě, příspěvkové organizace,
2) navyšují výdaje kapitoly 913 07 Příspěvkové organizace odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, v celkové výši 800.000 Kč, v členění Zoo Liberec ve výši
400.000 Kč, Botanická zahrada – LK ve výši 400.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

20

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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ZK bod 68 – Převod majetku na obec Mařenice.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/121 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 68)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí níže
uvedeného věcného daru obci Mařenice, Mařenice 26, 471 56 Mařenice, IČO: 00260738:
Odpočinkové místo Pořizovací cena Rok
Identifikační kód Zůstatková
Mařenice - projekt
(v Kč)
pořízení
cena
Hřebenovka
KULBH000HMNP 321.523,82
2 věže se skluzavkou,
1.000.512,82
2013
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
1.000.512,82
321.523,82
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,29 hod. se vrací JUDr. K. Malá, členka finančního výboru.
4.8. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
Materiály k bodu 4.8. uvedla Ing. J. Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, a podala k nim doplňující informace.
ZK bod 45 – ZR - RO č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04 na projektové dokumentace
- rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.
Ve 14,38 hod. odchází RNDr. M. Hron, člen finančního výboru.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/122 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 45)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 158/21, kterým se upravují kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a
správy nemovitého majetku v celkové výši 4.014.090 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku
o částku 4.014.090 Kč, akce číslo 1491210000: Rekonstrukce Krajského statku Frýdlant,
2. navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 4.014.090 Kč, v tom:
a) akce číslo 04502991497: Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Projektová
dokumentace – rekonstrukce objektu B Školního statku Frýdlant ve výši 2.360.000
Kč,
b) akce číslo 04503011497: Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – Přípravné
práce pro rekonstrukci objektu A a B Školního statku Frýdlant ve výši 1.654.090 Kč
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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ZK bod 55 – ZR - RO č. 188/21 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/123 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 55)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 188/21, kterým se upravují výdaje kapitoly 926
04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši
3.567.702 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1.1 program č. 4.1 Program volnočasových aktivit:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 2.958.902 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 2.897.750 Kč,
1.2 program č. 4.3 Specifická primární prevence
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 300.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 378.550 Kč,
1.3 program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:
a) snížení nerozepsané rezervy o částku 308.800 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 291.402 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, které nemají
charakter podpory de minimis, do celkové výše 3.567.702 Kč, z toho:
1.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit v úhrnném objemu 2.897.750 Kč
uvedeným příjemcům na uvedený projekt / aktivitu,

2.

1.2 v programu č. 4.3 Specifická primární prevence v úhrnném objemu 378.550 Kč
uvedeným příjemcům na uvedený projekt / aktivitu,
1.3 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními v úhrnném objemu 291.402 Kč uvedeným příjemcům na uvedený projekt
/ aktivitu,
o neposkytnutí dotace z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to:
2.1 v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit uvedeným žadatelům na projekt /
aktivitu,
2.2 v programu č. 4.3 Specifická primární prevence uvedenému žadateli na projekt /
aktivitu,

3.

2.3 v programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními uvedenému žadateli na projekt / aktivitu,
o neposkytnutí dotace z důvodu nedosažení minimálního bodového hodnocení v
programu č. 4.3 Specifická primární prevence uvedeným žadatelům na projekt / aktivitu,

C) schválit vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Školství a mládež, 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární
prevence a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními pro
potřeby resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2021, která bude
uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými podpořenými žadateli.
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PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 56 – ZR - RO č. 190/21 – úprava kapitoly 926 04 a poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport
P. Šulc ohlásil u bodu č. 56 možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/124 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 56)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 190/21, kterým se upravuje výdajová část
rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 29.188.900 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
to:
1. snížení ukazatele číslo akce 42100000000 - nespecifikovaná rezerva programu č. 4.21
Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací o částku 12.014 Kč,
2.

snížení ukazatele číslo akce 42300000000 – nespecifikovaná rezerva programu č. 4.23
Sportovní akce o částku 94.454,84 Kč,

3.

snížení ukazatele číslo akce 42600000000 - nespecifikovaná rezerva programu č. 4.26
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021 o částku
29.082.431,16 Kč,
zavedení nových specifických ukazatelů v programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021 v celkové výši 29.188.900 Kč,

4.

B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport,
programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích,
uvedeným příjemcům na projekty realizované v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
jejichž účelem je pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže se závazným
parametrem „činnost spolku“ v rozsahu 12 měsíců, v úhrnném objemu 29.188.900 Kč,
2. o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2021 z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad
s vyhlášením programu uvedeným žadatelům na projekt,
3. o neposkytnutí dotace v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních organizacích 2021 z důvodu nepřijetí dotace uvedenými žadateli na
projekt,
C) schválit vzor „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Tělovýchova a sport, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních organizacích 2021“, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a uvedenými
podpořenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Ve 14,42 hod. se vrací RNDr. M. Hron, člen finančního výboru.
ZK bod 57 – ZR - RO č. 191/21 - úprava kapitoly 917 04 - poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, Sportovní akce
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 6/21/FV/125 (k návrhu usnesení pro 6/ZK/2021/ b. 57)
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Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 191/21, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
350.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly:
1. snížení ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o částku 350.000
Kč,
2. zavedení nového ukazatele 04812300000, Sportovní plavecký klub Slavia Liberec, z. s. –
Velká cena města Liberec, 3. kolo Českého poháru Arena Cup v plavání v celkové výši
350.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje na
projekt, který nemá charakter podpory de minimis, příjemci:
Parametr
projektu:
Žadatel
IČO
Sídlo
Název projektu
název/měrná
jednotka/hodnota
Velká cena města
Sportovní
Jablonecká
Liberec, 3. kolo
plavecký
333/23a,
doba trvání
70229791
Českého poháru
klub Slavia
46001
akce/den/3
Arena Cup
Liberec, z. s.
Liberec
v plavání

Náklady
celkem v
Kč

1.447.820

Dotace do
výše v Kč

350.000

C) schválit znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
individuální dotace 2021, č. OLP/1634/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a
Sportovním plaveckým klubem Slavia Liberec, z. s.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno v 15,03 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný.
Příští zasedání výboru finančního se uskuteční dne 27. 8. 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 18. června 2021
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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