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

Výpis usnesení č. 7/2021 ze zasedání Výboru
finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 27. 8. 2021
Usnesení č.: 7/21/FV/126
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

7

7

PRO:

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

zvolen

Usnesení č.: 7/21/FV/127 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 11 – 29)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) MPO – koupě pozemku v k. ú. Lada pro Domov Sluneční dvůr, p. o.
b) MPO – koupě pozemků v k. ú. Jistebsko a v k. ú. Vlčetín u Bílé
c) MPO – koupě pozemků v k. ú. Krásný Les u Frýdlantu
d) MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Arnoltice u Bulovky a v k. ú. Jilemnice
e) MPO – prodej pozemků v k. ú. Kamenický Šenov a v k. ú. Pěnčín
f) MPO – předběžný záměr prodeje části pozemku v k. ú. Šimonovice
g) MPO – zamítavé stanovisko k předběžnému záměru prodeje pozemku v k. ú. Josefův Důl
u Jablonce nad Nisou
h) MPO – prodej pozemku v k. ú. Mšeno nad Nisou
i) MPO – darování pozemku včetně vyřazené komunikace v k. ú. Jeřmanice a darování
pozemků v k. ú. Minkovice
j) MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Minkovice
k) MPO – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kozly u České Lípy
l) MPO – budoucí darování pozemku včetně vyřazované komunikace v k. ú. Dlouhý Most
m) MPO – budoucí darování pozemků včetně vyřazované komunikace v k. ú. Jeřmanice
n) MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
o) MPO – prodej pozemku v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
p) MPO – prodej pozemků v k. ú. Dolní Štěpanice a v k. ú. Svor
q) MPO – budoucí prodej pozemků v k. ú. Liberec
r) MPO – směna pozemků v k. ú. Benešov u Semil.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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Usnesení č.: 7/21/FV/128 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 66)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 271/21, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy
nemovitého majetku, a to u akce „Projektová dokumentace – nový objekt Zdravotnické
školy v Liberci“ o částku ve výši 9.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku, a to u akce „Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná
škola (dále jen „SPŠSE a VOŠ“) Liberec – oprava střechy na hlavní budově Masarykova,
oprava havarijního stavu stropních trámů“ o částku ve výši 9.000.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/129 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 57a))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 2. 6. 2021
do 17. 8. 2021.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/130 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 57d))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemnou
informaci Plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/131 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 30)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/21, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“ v celkové výši
10.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce 07806634028
s názvem „Benefiční akce na obnovu kostela Narození Panny Marie“ v celkové výši
10.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže
uvedenému žadateli o finanční podporu na níže uvedenou akci, a v této výši:
č. z. žadatel

1.

Obec
Kravaře

IČO/
sídlem/ trvale
datum nar. bytem
00260657

název akce

Náměstí 166,
Benefiční akce
471 03 Kravaře na obnovu
kostela Narození
Panny Marie

2

předpokládaný
termín konání
akce

návrh fin.
částky
zaštiťujícího
radního
17.07.2021
10 000 Kč

Záštita v
roce 2020 –
ano/ne –
kdo, kolik
ano,
Vinklátová, z
důvodu
COVID
zrušeno
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C) schválit smlouvu č. OLP/2532/2021 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která se uzavře mezi Libereckým krajem a výše uvedeným podpořeným
žadatelem.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/132 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 8)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje Obce Bedřichov, IČO 00525511, Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov a Města Desná, IČO
00262307, Krkonošská 318, Desná 468 61 o z rozpočtu Libereckého kraje na projekty
Dřevosochání v Bedřichově a Slavnosti Města Desná 2021,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 226/21, kterým se upravují vybrané dílčí
ukazatele neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve
výši 30.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
C) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže
uvedeným obcím, ve výši
Max. výše
Název
Měrná Hodnota
finanční
parametru jednotka parametru
podpory

Žadatel

IČO/datum
narození

Sídlem/bytem

Obec
Bedřichov

00525511

Bedřichov 218,
468 12 Bedřichov

Dřevosochání doba konání
akce
v Bedřichově

den

6

10.000,-

Město Desná

00262307

Krkonošská 318, Slavnosti města doba konání
Desná 468 61
akce
Desná 2021

den

1

20.000,-

Akce

D) schválit vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a podpořenými žadateli.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/133 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 58)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 218/21, kterým se upravují výdaje v kapitole
931 01 - Krizový fond Odbor kancelář hejtmana, ve výši 1.195.433,74 Kč a to tak, že se
a) snižují nespecifikované rezervy v rámci ukazatele Nouzový stav 2020 - 2021 II. o
částku 1.195.433,74 Kč,
b) navyšují a zavádí výdajové ukazatele v celkové výši 1.195.433,74 Kč na krytí
refundací nákladů vzniklých určeným školám v době nouzového stavu za období od
7. 1. 2021 - 11. 4. 2021,
2.

poskytnutí refundace nákladů určeným školám, které vznikly realizací krizového opatření
na základě Rozhodnutí hejtmana číslo 36/2020/COV19, ze dne 28. prosince 2020, o péči
o děti od 3 do 13 let rodičů vybraných profesí, a to s účinností od 4. ledna 2021,
Rozhodnutí 1/2021/COV19 a dalších Rozhodnutí č. 5/2021/COV19, č. 6/2021/COV19,
č.11/2021/COV19 a č.13/2021/COV19, které reagovaly na usnesení vlády o rozšíření
profesí a rozšíření okruhu určených škol v době nouzového stavu v celkové výši
1.195.433,74 Kč.
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PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/134 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 59)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 276/21, kterým se v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář
hejtmana, snižují nespecifikované rezervy krizového fondu výdajů ukazatele Nouzový stav
2020 – 2021 II. o částku 440 400 Kč a současně se navyšují výdaje na nově zřízeném
specifickém ukazateli Finanční dar – určování nových mutací viru SARS-CoV-2 o částku
440 400 Kč, určený pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova
357/10,Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec,
B) rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 440.400 Kč Krajské nemocnici Liberec,
a.s., IČO: 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, v
souvislosti s určováním nových mutací viru SARS-CoV-2.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/135 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 32)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatřením č. 231/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2020 v celkové výši 4.157.360,19 Kč,
2.

3.

navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2021 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace,
sociální odbor v celkové výši 4.157.360,19 Kč:
a) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1505 Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace, v celkové výši 4.000.000 Kč,
b) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková
organizace, v celkové výši 157.360,19 Kč,
upravuje se kapitola 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu
na celkový objem kapitoly:
a) snížením dílčího ukazatele č. a. 13050000 Finanční rezerva PO, v celkové výši
4.000.000 Kč,
b) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, v celkové výši 213.928 Kč,
c) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1502 Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši
151.906 Kč,
d) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková
organizace, v celkové výši 26.854 Kč,
e) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1507 Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, v celkové výši 46.778 Kč,
f)

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1514 Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, v celkové výši 113.402 Kč,

g) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1515 Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, v celkové výši 481.592 Kč,
h) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 277.515 Kč,
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i)
j)

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1519 Domov Raspenava,
příspěvková organizace, v celkové výši 297.819 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace, v celkové výši 90.206 Kč,

k) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1523 Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, v celkové výši 2.300.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/136 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 235/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 Kč,
a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 60.000 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801470000 „Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.“, IČO 02107538 a
navýšení o částku 30.000 Kč (záštita P. Tulpy),
c) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801480000 „Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.“, IČO 00426091 a
navýšení o částku 30.000 Kč,
B) rozhodnout
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, se
sídlem Školní 2213, 470 01 Česká Lípa, IČO: 02107538, na projekt „20. krajské sportovní
hry osob se zdravotním postižením“, ve výši 30.000 Kč,
b) o poskytnutí účelové investiční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Liberec, se sídlem Palachova 504/7, IČO: 00426091, na projekt „Očkování bez bariér“,
ve výši 30.000 Kč,
c) o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Diakonie Broumov, sociální
družstvo, IČO: 49289977, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 55001 Broumov, název
projektu neuveden (neinvestiční),
C) schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2597/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Sdružení tělesně
postižených Česká Lípa, se sídlem Školní 2213, 470 01 Česká Lípa, IČ: 02107538,
b) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2598/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Oblastním spolek
Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, IČ: 00426091.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/137 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit v souvislosti s § 101a,
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky vyhlášení dotačního
řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního

5
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rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město
Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/138 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 250/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Spolufinancování lůžek, kde objednavatelem je LK ve výši 1.500.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel Penále
k odvodu do NF za PRK projektu IP 1 ve výši 16.186.654 Kč,
c) snižují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, z ukazatele Řešení
naléhavých potřeb sociálních služeb zařazených do Základní sítě LK ve výši
2.313.346 Kč,
d) a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních
věcí, ukazatel Financování sociálních služeb (z prostředků LK) o 20.000.000 Kč,
2) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v
Libereckém kraji v roce 2022 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 30.000.000 Kč,
3) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2022.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/139 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 55)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje města Jablonec nad
Jizerou, Jablonec nad Jizerou č.p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ 00275778, na projekt
pod názvem „Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č.8 v městské části Stromkovice“,
B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 238/21, kterým se:
1. navyšují příjmů kraje v celkové výši 540.843 Kč:
a) vybrané za prodej pozemků ve výši 348.616 Kč,
b) z vratek z vyúčtování záloh minulých let od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve výši
188.802 Kč,
c) vybrané za náklady řízení ve výši 3.425 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce
„Úprava cyklotrasy č. 8 v městské části Stromkovice“ ve výši 540.843 Kč,
C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy,
níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 540.843 Kč
00275778
IČ
Město Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512 43
Příjemce dotace/
Jablonec nad Jizerou
žadatel/sídlo
Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy č.8 v městské
Název projektu
části Stromkovice.
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Oprava úseku místní komunikace v městské části Stromkovice,
která je součástí významné cyklotrasy na území KRNAP č. 8.

Účel projektu

Název parametru
Rekonstrukce úseku místní komunikace
projektu
m2
Měrná jednotka
2760
Hodnota parametru
Celkové plánované
1.081.686
náklady projektu (Kč)
Podíl dotace na
50
nákladech projektu (%)
540.843
Max. výše dotace (Kč)
Investice/
neinvestice
neinvestice
Termín realizace
1. 9. 2021 – 15. 12. 2021
projektu
D) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2596/2021 na projekt pod názvem „Úprava (rekonstrukce) stávající části cyklotrasy
č. 8 v městské části Stromkovice“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad
Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ 00275778.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/140 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 56)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) zrušit část usnesení č. 287/21/ZK ze dne 22. 6. 2021, a to v části 1., kde zastupitelstvo kraje
rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory Doprava, PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY Statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou max. do výše 1.718.722 Kč na projekt Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek
ul. 5. května – silnice I/14,
B) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21, kterým se v kapitole 926 06 Dotační fond, odbor silničního hospodářství:
1. snižují výdaje u nespecifikované rezervy „Podpora rozvoje cyklistické dopravy“ ve výši
50 Kč,
2.

navyšují výdaje u akce „Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“ ve výši
50 Kč,
C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Doprava, PROGRAM 6.1 ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY Podpora výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek,
cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty a terénních
cyklistických stezek Libereckého kraje Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou max. do výše
1.718.772 Kč
1.
Poř. číslo
00262340
IČO
Příjemce dotace/
Statutární město Jablonec nad Nisou
žadatel/sídlo
Název projektu
Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14
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Účel projektu

převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul.
Podhorská, realizací projektu v úseku ul.5.května – silnice I/14 ,
stavba je součástí cyklotrasy ODRA-NISA

Název parametru
projektu

délka úseku cyklotrasy

Měrná jednotka

km

Hodnota parametru

2,95

Celkové plánované
náklady projektu (Kč)

3.437.544

Podíl dotace na
nákladech projektu (%)

50

Max. výše dotace (Kč)

1.718.772

Investice/ neinvestice

investice

Termín realizace
projektu
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

12. 7. 2021 – 30. 6. 2022
10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/141 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 38)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 229/21, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
1. snížení specifického ukazatele 04808360000 Sportovní akce – individuální dotace o
částku 200.000 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 200.000 Kč:
2.1 číslo akce 04812390000: Ball, z.s., Liberec – Chance 3x3 tour Liberec ve výši 50.000
Kč,
2.2 číslo akce 04812410000: Gymnastika Liberec z.s. – Gymlib – Pohár olympijských
nadějí– OHC LIBEREC 2021 ve výši 150.000Kč,

B) rozhodnout
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v režimu de minimis
příjemcům:
Žadatel

IČO

Sídlo

Název projektu

Jeronýmova
Gymnastika
65100263 570/22, 460 07
Liberec, z. s.
Liberec

Gymlib – Pohár
olympijských
nadějí – OHC
LIBEREC 2021

Řídkého 228/4,
460 10 Liberec

Chance 3x3 tour
Liberec

Ball z.s.

05231213
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Parametr
projektu:
název/měrná
jednotka/hodnota
Počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/60
Počet aktivních
sportovců/aktivní
sportovci/220

Náklady
Dotace do
celkem
výše v Kč
v Kč
600.000

150.000

110.000

50.000

Výpis usnesení č. 7/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 27. 8. 2021

2.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 88.500 Kč žadateli
Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s. se sídlem Bezová 359/8, 46014 Liberec, na
projekt „Podpora Jiřího Suchánka“,

C) schválit
znění smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a) číslo OLP/2549/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem
Gymnastika Liberec z.s., IČO: 65100263,
b) číslo OLP/2550/2021, která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemcem Ball
z.s., IČO: 05231213.
PŘÍTOMNO:

10

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/142 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 39)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 256/21, kterým se:
I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 23.726.222
Kč následovně:
1.

navýšení kapitálových příjmů o celkovou částku 22.606.000 Kč získanou z prodeje
nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu z titulu úhrady:
a) Kupní smlouvy č. j. OLP/696/2021 uzavřené mezi Libereckým krajem a Jednotou
bratrskou, kupní cena ve výši 21.906.000 Kč za prodej části nemovitostí v areálu
Hejnice, nacházejících se v katastrálním území Hejnice, obci Hejnice, včetně všech
součástí, vybavení a příslušenství. Finanční prostředky byly připsány na účet kraje
Libereckého kraje dne 14. 6. 2021,
b) rozdílu Směnné smlouvy č. OLP/2492/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem a
Městem Česká Lípa ve výši 700.000 Kč, úhrada 1. části rozdílu v ceně Nemovitostí
č. 1 (areál hřiště Střední průmyslová škola Česká Lípa) a Nemovitostí č. 2 (objekt
občanské vybavenosti). Finanční prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého
kraje dne 13. 1. 2021,

2.

navýšení nedaňových příjmů o celkovou částku 1.120.222 Kč získaných z pojistného
plnění Podhorská 54, Jablonec nad Nisou, Pojistná smlouva č. 7720976976:
a) Pojistná událost č. 4204014117, vodovodní škoda ve výši 136.104 Kč. Finanční
prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 14. 1. 2021,

b) Pojistná událost č. 4194032413, poškození skla ve výši 88.435 Kč. Finanční
prostředky byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 14. 1. 2021,
c) Pojistná událost č. 4194002622, pád zdiva ve výši 895.683 Kč. Finanční prostředky
byly připsány na účet kraje Libereckého kraje dne 21. 5. 2021,
II. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2021 o celkovou částku 23.726.222
Kč následovně:
1.

2.

navýšení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 21.906.000 Kč, zavedení nového ukazatele akce číslo
0492121497: Školní statek, Frýdlant, příspěvková organizace – Rekonstrukce objektu
A – vybudování Střediska odborného výcviku pro Střední školu hospodářskou a
lesnickou Frýdlant v objektu A areálu školního statku,
navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.820.222 Kč, v tom:
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a) zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503121475: Dětský domov, Frýdlant,
Větrov 3005, příspěvková organizace – Oprava havarijního stavu střechy u dolního
objektu, areál „Větrov“ ve výši 1.380.694 Kč,
b) zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503131440: Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Zhotovení projektové
dokumentace na úpravu prostor pro Středisko výchovné péče Jablonec nad Nisou ve
výši 150.000 Kč,
c) zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503141433: Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Úprava projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu Truhlářská Liberec, úprava prostor pro
pedagogicko-psychologickou poradnu (výtahová šachta) ve výši 44.528 Kč,
d) zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503151440: Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Oprava střechy –
objekt Podhorská, Jablonec nad Nisou ve výši 150.000 Kč,
e) zavedení nového ukazatele akce číslo: 04503161497: Školní statek, Frýdlant,
příspěvková organizace – Zhotovení projektové dokumentace na odstranění
havarijního stavu vodovodu v areálu ve výši 95.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/143 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 40)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 257/21, kterým se upravují kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, 912 04
– účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové
výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 4.500.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu o částku 4.500.000 Kč, akce číslo 0491950000 – Podpora investičních projektů v
resortu,
2.

navýšení kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o částku 2.500.000 Kč, akce číslo 04503111497 – Školní statek, Frýdlant,
příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu vodovodu v areálu,

3.

navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku o částku 2.000.000 Kč, akce číslo 0492111440 – Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace – Úprava prostor pro
Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou.

PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/144 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 41)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout
a) o poskytnutí věcného daru 3 kusů sanitních vozů - ŠKODA YETI 4L16181,
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L06211, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5L06131,
České republice – Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se
sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec III, celková zůstatková hodnota vozů k 31. 05.
2021 činí 905.552 Kč,
b) o poskytnutí věcného daru 1 kusu sanitního vozu - MERCEDES-BENZ SPRINTER
5L84231, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Semily, IČO: 70962031, se sídlem
č.p. 291, 512 43 Jablonec nad Jizerou, celková zůstatková hodnota vozu k 31. 05. 2021
činí 2.749.444 Kč.
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PŘÍTOMNO:

11

PRO:

7

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

3

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/145 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 42)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 234/21, kterým se snižují výdaje kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví, specifický ukazatel Lékařská pohotovostní služba ve výši 600.000 Kč a navyšují
výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku,
specifický ukazatel LRN Cvikov - Martinovo údolí – rozvody kyslíku ve výši 600.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/146 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 43)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 09 - Dotační fond, odbor zdravotnictví, v úhrnné výši
1.593.357 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho
a) úprava výdajů v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany v úhrnném objemu 986.779,80 Kč
-

snížení nespecifikované rezervy programu 9.1 o částku 986.779,80 Kč,

-

zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 925.350 Kč,

b) úprava výdajů v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném
objemu 668.007 Kč
- snížení nespecifikované rezervy programu č. 9.2 o částku 579.880,20 Kč,
- zavedení nových specifických ukazatelů ve výši 668.007 Kč,
c) úprava výdajů v programu č. 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením v úhrnném
objemu 26.697 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci oblasti podpory
č. 9 Zdravotnictví Dotačního fondu LK, a to:
a) v programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany v úhrnném objemu 925.350 Kč, uvedeným příjemcům na projekt
do uvedené výše:
b) v programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v úhrnném objemu
668.007 Kč, uvedeným příjemcům na projekt do uvedené výše:
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti
podpory č. 9 Zdravotnictví, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše
podpořenými žadateli v rámci:
a) programu č. 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně
postižené občany,
b) programu č. 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/147 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 46)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit závazek
předpokládané výše předfinancování projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje
IV“ Libereckým krajem do výše 5.390.000 Kč a jeho rozložení v letech 2021-2023 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace z Operačního programu Technická pomoc.
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PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/148 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 47)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit předfinancování
programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje „OBCHŮDEK
2021+“ do výše 3.000.000 Kč v případě, že Libereckému kraji bude schválena dotace
z programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu malých prodejen na venkově
„OBCHŮDEK 2021+“.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/149 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 68)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“ do výše 140.000 Kč v roce 2021,
b) předpokládané předfinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
Libereckým krajem do výše 1.260.000 Kč v roce 2021.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/150 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 49)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 251/21, kterým se snižují nerozepsané rezervy
v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství (Výrobek
roku – finanční dar jako ocenění v soutěži) v celkové výši 325.000 Kč a současně se
navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v rámci kapitoly 917 08 – Transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství (Výrobek roku – finanční dar jako ocenění v soutěži) v
celkové výši 325.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
2) udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2021“ uvedeným výrobkům,
3) použití označení „Výrobek roku 2021 Libereckého kraje“, „Nejlepší výrobek roku 2021
Libereckého kraje – 1. místo“, „Nejlepší výrobek roku 2021 Libereckého kraje – 2.
místo“, „Nejlepší výrobek roku 2021 Libereckého kraje – 3. místo“, „Výrobek roku 2021
Libereckého kraje - Přínos ke zdravému životnímu stylu“ a loga Libereckého kraje na
obalu uvedených výrobků,
B) rozhodnout o poskytnutí finančního daru uvedeným příjemcům dle návrhu na ocenění jejich
výrobků v soutěži „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2021“ v uvedené výši.
PŘÍTOMNO:
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PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/151 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 50)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 248/21, 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 1.011.559,89 Kč,
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b) navýšením výdajů v rámci Výstavby a obnovy infrastruktury se spoluúčastí kraje o částku
1.011.559,89 Kč, zavedením nového specifického ukazatele „Rozšíření vodovodu v obci
Vítkovice – Vurmovka“ ve výši 1.011.559,89 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, ve výši 1.011.559,89 Kč níže uvedenému příjemci na akci do výše:
Název
příjemce

IČ

Obec
Vítkovice

00276260

Adresa/sídlo

č.p. 243
512 38
Vítkovice

Název projektu

Parametry

Dotace v max. výši
Kč (% podíl na
způsobilých
výdajích projektu)

Rozšíření vodovodu
v obci Vítkovice –
Vurmovka

Výstavba vodovodu
– 1,16 km

1.011.559,89
(18,125 %)

C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Vítkovice, se sídlem
Vítkovice 243; 512 38 Vítkovice, IČ 00276260 na projekt pod názvem „Rozšíření vodovodu v
obci Vítkovice – Vurmovka“, č. OLP/2558/2021.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/152 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 52)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 252/21, kterým se snižují výdaje v rámci kapitoly 914 08 – Působnosti,
odbor životního prostředí a zemědělství v celkové výši 220.000 Kč, a to u rozpočtového
ukazatele „Projekt I – Intenzifikace odděleného sběru“ a současně se navyšují výdaje v kapitole
91708 – Transfery o částku celkem 220.000 Kč, a to zavedením nových specifických ukazatelů
– Zlatá popelnice 2020 - finanční dar jako ocenění v soutěži.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/153 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 53)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 261/21, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství, a to:
a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti celkem o částku 774.227 Kč, a to u
- dílčího ukazatele Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, rozpočtový
ukazatel Provozní potřeby – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta o částku
430.000 Kč,
- dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství, rozpočtový ukazatel Provozní potřeby –
zemědělství o částku 60.000 Kč,
- dílčího ukazatele Ochrana ovzduší, rozpočtový ukazatel Posudky, měření emisí a
imisí o částku 14.227 Kč,
- dílčího ukazatele Vodní hospodářství celkem o částku 170.000 Kč, a to u
rozpočtových ukazatelů Odborné posudky o částku 80.000 Kč, Činnost a školení
povodňového orgánu o částku 50.000 Kč, Vzdělávání a metodická pomoc o částku
10.000 Kč, Aktualizace Povodňového plánu LK o částku 30.000 Kč,
- dílčího ukazatele Lesní hospodářství, myslivost, rybářství celkem o částku 100.000
Kč, a to u rozpočtových ukazatelů Myslivecká konference o částku 75.000 Kč,
Vzdělávání a metodická pomoc o částku 25.000 Kč,

13

Výpis usnesení č. 7/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 27. 8. 2021

b) snížením výdajů v kapitole 917 08 Transfery celkem o částku 168.000 Kč, a to u
specifického ukazatele Rozvoj zemědělství, Zajišťování akcí v oblasti zemědělství a
potravinářství – regionální agrární rada LK,
c) navýšením výdajů v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje o částku 924.227 Kč, a to
zavedením nového specifického ukazatele Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření obcí na Lužické Nise.
PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Usnesení č.: 7/21/FV/154 (k návrhu usnesení pro 7/ZK/2021/ b. 69)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí předběžné žádosti o kofinancování projektů výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury obce Vrchovany a města Hodkovice nad Mohelkou v r. 2022,
B) schválit záměr finanční spoluúčasti Libereckého kraje při realizaci výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury obcí do celkového objemu 7.200.000 Kč v roce 2022 na
projekty do max. výše 10 % ze základu pro stanovení podpory určené hlavním donátorem
dotace (např. SFŽP, MZe) tzn. z celkových způsobilých výdajů projektu, a to prostřednictvím
Fondu ochrany vod Libereckého kraje, za předpokladu získání dotace z národního či
evropského programu:
Žadatel / IČ

Název projektu

Obec Vrchovany
00673081

Kanalizace a ČOV Vrchovany

Město Hodkovice nad Mohelkou
00262820

Hodkovice nad Mohelkou,
Jílové – kanalizace a ČOV

PŘÍTOMNO:

11

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

Max. výše dotace LK
(% ze základu pro stanovení podpory)
3.600.000 Kč (s DPH – neplátci DPH)
(10 %)
3.600.000 Kč (bez DPH – plátci DPH
uplatňující odpočet na vstupu)
(10 %)

0

VÝSLEDEK:

………………………………………………….
Ing. Jarmila Valešová, FCCA
místopředsedkyně finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje
Liberec 27. 8. 2021
Vyhotovila: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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