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

Zápis č. 8/2021 ze zasedání Výboru finančního
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného
dne 17. 09. 2021
Přítomno:

Ing. T. Hocke, Mgr. F. Lufinka, RNDr. M. Hron, Ing. I. Štěpánek, Ing. P. Matyáš,
Ing. J. Volfová, Ing. J. Knížek, Ing. J. Kittner, M. Kropáčková

Omluveni:

Ing. J. Valešová, FCCA, JUDr. K. Malá, J. Mencl, P. Šulc

Hosté:

M. Půta, Ing. Z. Miklík, Mgr. J. Ulvr, Ing. J. Klíma, Ing. N. Veselá, Mgr. L. Teufl,
Mgr. J. Šebková, JUDr. B. Doležal, RNDr. J. Šádková, Mgr. M. Otta, J. Weissová

Ověřovatelé:

Ing. Ilja Štěpánek

1. Zahájení
Osmé zasedání finančního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil
předseda výboru Ing. Tomáš Hocke ve 12,35 hod., provedl kontrolu počtu přítomných a
konstatoval, že výbor je schopen se usnášet a navrhnul za ověřovatele zápisu z 8. zasedání
finančního výboru Ing. Ilju Štěpánka, který s navržením souhlasil.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/155
Finanční výbor po projednání volí za ověřovatele zápisu z 8. zasedání finančního výboru
v roce 2021 Ing. Ilju Štěpánka.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

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 9 – MPO – přijetí likvidačního zůstatku společnosti Krajský statek Frýdlant, s. r.
o., v likvidaci – nemovité věci v k. ú. Frýdlant
ZK bod 10 – MPO – přijetí daru pozemku v k.ú. Frýdlant
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 28 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
18. 8. 2021 do 7. 9. 2021
ZK bod 28 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2021
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4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 13 – ZR - RO č. 297/20 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuální dotace Charitě Liberec z rozpočtu LK
4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 27 – ZR - RO č. 299/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje a
navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace pro obec Dubnice
4.4. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 14 – Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti
MMN, a.s.“ a souhlas s majetkovým vstupem Libereckého kraje do MMN, a.s.
ZK bod 15 – ZR - RO č. 286/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
– předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 17 – ZR – RO č. 287/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.6 - Podpora místní agendy 21
ZK bod 18 – ZR – RO č. 288/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 23 – ZR – RO č. 284/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2021 zapojení dotací do kapitoly 91408 – Působnosti
ZK bod 25 – ZR – RO č. 283/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
5. Různé a závěr
Předseda výboru navrhl doplnit program jednání o body, které byly projednány na zasedání
rady kraje dne 14. 9. 2021, a které jsou zařazeny na jednání ZLK dne 21. 9. 2021:
4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 31 – ZR - RO č. 298/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery, poskytnutí dotací
sociálním službám z prostředků Libereckého kraje v roce 2021
4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 26 – Poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti dopravy z rozpočtu
Libereckého kraje pro Vodohospodářské sdružení Turnov
4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova
– předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 33 – ZR – RO č. 301/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.2 – Regionální inovační program
4.7. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 34 – ZR - RO č. 275/21 - snížení výdajů v kapitole 917 01 - Transfery a navýšení
výdajů v kapitole 917 07 - Transfery – oprava Palackého stezky
ZK bod 35 – ZR - RO č. 304/21 – převod financí z kapitoly 917 07 - Transfery – Oslavy
Ještědu a navýšení v kapitole 914 07 – Působnosti-polepy autobusů
Schválení doplněného programu:
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

0

VÝSLEDEK:

schválen
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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
27. 08. 2021 byla prezentována místopředsedkyní výboru na zasedání zastupitelstva kraje
dne 31. 08. 2021 s tím,
že ke všem 43 projednávaným bodům a 2 písemným informacím přijal výbor
doporučující usnesení.
3. Majetkoprávní operace – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
Materiály k bodu 3. uvedl Ing. Z. Miklík, náměstek hejtmana, rezort ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky a podal k nim doplňující informace.
Ve 12,40 hod. přichází Ing. P. Matyáš, člen finančního výboru.
ZK bod 9 – MPO – přijetí likvidačního zůstatku společnosti Krajský statek Frýdlant, s.
r. o., v likvidaci – nemovité věci v k. ú. Frýdlant
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/156 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 09)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit MPO – přijetí
likvidačního zůstatku společnosti Krajský statek Frýdlant, s. r. o., v likvidaci – nemovité věci
v k. ú. Frýdlant.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 10 – MPO – přijetí daru pozemku v k.ú. Frýdlant
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/157 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 10)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit MPO – přijetí daru
pozemku v k.ú. Frýdlant.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

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.
Ve 13,46 hod. odchází Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
ZK bod 28 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období
od 18. 8. 2021 do 7. 9. 2021
ZK bod 28 písm. c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2021
Předseda výboru navrhl, aby o bodech 28 písm. a) a 28 písm. c) bylo hlasováno společně.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/158 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 28a) a 28c))
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí písemné
informace
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a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 18. 8. 2021
do 7. 9. 2021
c) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2021.
PŘÍTOMNO:

7

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
Materiály k bodu 4.2. uvedla Mgr. J. Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí, a podala k nim
doplňující informace.
Ve 13,468hod. se vrací Ing. J. Knížek, člen finančního výboru.
ZK bod 13 – ZR - RO č. 297/20 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, poskytnutí individuální dotace Charitě Liberec z rozpočtu LK
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/159 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 13)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 250.000 Kč, a
to:
a) snížení 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 250.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 05801510000 „Charita Liberec“, IČO 26520699 a navýšení o částku 250.000 Kč,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Charita Liberec, se sídlem
Uhlířská 424/7, Liberec 46001, IČ: 26520699, na projekt „Studie realizace výstavby nového
domova pro seniory“, max. do výše 250.000 Kč,
C) schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3049/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Charita Liberec, se sídlem
Uhlířská 424/7, Liberec 46001, IČ: 26520699 na projekt „Studie realizace výstavby nového
domova pro seniory“.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 31 – ZR - RO č. 298/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery, poskytnutí dotací
sociálním službám z prostředků Libereckého kraje v roce 2021
RNDr. M. Hron, člen finančního výboru ohlásili u bodu č. 31 možný střet zájmu.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/160 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 31)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 298/21, kterým se upravují ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dofinancování sociálních služeb z
prostředků Libereckého kraje dle zvláštního zákona ve výši 7.000.000 Kč bez dopadu na
celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
dofinancování sociálních služeb z prostředků LK ve výši 7.000.000 Kč,
b) navýšením jednotlivých specifických ukazatelů v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, dofinancování sociálních služeb z prostředků LK ve výši 7.000.000 Kč,

4
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B) rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb (dofinancování) na rok 2021, jejichž
služby jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021+ v úhrnném
objemu 7.000.000 Kč, uvedeným příjemcům v uvedené výši,
C) schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a uvedenými příjemci,
D) rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci
dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb (dofinancování) na rok 2021 uvedeným
subjektům z důvodu administrativního nesouladu jejich žádosti s Pravidly pro poskytování a
čerpání finančních prostředků určených na dofinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje v
roce 2021, jako nedílné součásti vyhlášení dotačního řízení.
PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

Změna v pořadí projednávaných bodů
4.4. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
Materiál k bodu ZK č. 14 uvedl M. Půta, hejtman a Mgr. L. Teufl, vedoucí oddělení dozoru a
legislativy právního odboru a Ing. N. Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
odboru zdravotnictví, k nim podali doplňující informace.
ZK bod 14 – Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti
MMN, a.s.“ a souhlas s majetkovým vstupem Libereckého kraje do MMN, a.s.
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/161 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 14)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. výběr dodavatele části A veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“ v souladu s
ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka Město Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514
01 Jilemnice, IČO: 002 75 808, za nabídkovou cenu 100.438.013,70 Kč bez DPH,
2. výběr dodavatele části B veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“ v souladu s
ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka Město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO:
002 76 111, za nabídkovou cenu 54.080.115,60 Kč bez DPH,
B) rozhodnout
1. o majetkovém vstupu Libereckého kraje do společnosti MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, a to formou koupě 8.168 ks akcií společnosti od akcionáře
město Jilemnice a 4.398 ks akcií od akcionáře město Semily, za cenu 12.084 Kč za jednu akcii
společnosti, s tím, že kupní cena bude hrazena oběma akcionářům v osmi splátkách počínaje
rokem 2021, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, spolu se smluvním úrokem 0,50 %
p.a.,
2. o příplatku mimo základní kapitál společnosti MMN, a.s., v celkové částce 32.965.616,52 Kč
(slovy: třicet dva milionů devět set šedesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých a padesát
dva haléřů), která bude hrazena v osmi splátkách, každá ve výši 4.120.702,06 Kč (slovy: čtyři
miliony sto dvacet tisíc sedm set dva korun českých a šest haléřů), počínaje rokem 2021,
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C) schválit
1. Kupní smlouvu o převodu akcií ve společnosti MMN, a.s. č. OLP/3053/2021 mezi
Libereckým krajem a městem Jilemnice, s tím, že kupní cena 8.168 ks akcií činí 98.702.112
Kč (slovy: devadesát osm milionů sedm set dva tisíc sto dvanáct čtyři korun českých) a
nabyvatel je povinen uhradit vedle kupní ceny rovněž smluvní úrok ve výši 0,50 % p.a., kdy
celková výše úroku po dobu úhrady kupní ceny činí 1.735.901,70 Kč (slovy: jeden milion
sedm set třicet pět tisíc devět set jedna korun českých a sedmdesát haléřů),
2. Kupní smlouvu o převodu akcií ve společnosti MMN, a.s. č. OLP/3054/2021 mezi
Libereckým krajem a městem Semily, s tím, že kupní cena 4.398 ks akcií činí 53.145.432 Kč
(slovy: padesát tři milionů sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet dva korun českých) a nabyvatel
je povinen uhradit vedle kupní ceny rovněž smluvní úrok ve výši 0,50 % p.a., kdy celková
výše úroku po dobu úhrady kupní ceny činí 934.683,60 Kč (slovy: devět set třicet čtyři tisíc
šest set osmdesát tři korun českých a šedesát haléřů),
3.

Návrh nových stanov společnosti MMN, a.s.,

4.

Akcionářskou smlouvu č. OLP/3055/2021 mezi Libereckým krajem, městem Jilemnice a
městem Semily,
Smlouvu o dobrovolném příplatku mimo základní kapitál č. OLP/3056/2021 mezi Libereckým
krajem a společností MMN, a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice.

5.

PŘÍTOMNO:

8

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.3. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
Materiály k bodu 4.3. uvedl JUDr. B. Doležal, vedoucí oddělení sekretariát ředitele, a podal
k nim doplňující informace.
Ve 13,04 hod. přichází Ing. J. Volfová, členka finančního výboru.
ZK bod 26 – Poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti dopravy z rozpočtu
Libereckého kraje pro Vodohospodářské sdružení Turnov
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/162 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 26)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO
49295934, na realizaci akce „Ohrazenice - stavební úprava a rekonstrukce komunikací
III/28728, III/28729 a III/28729a“ a akce „Benecko – Dolní Štěpanice - stavební úprava a
rekonstrukce silnice III/28624“,
B) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivity v oblasti dopravy
níže uvedenému žadateli o dotaci:
a) na akci „Ohrazenice - stavební úprava a rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729 a
III/28729a“ ve výši 22.989.859 Kč,
b) na akci „Benecko – Dolní Štěpanice - stavební úprava a rekonstrukce silnice III/28624“
ve výši 6.915.569 Kč
C) schválit smlouvu č. OLP/3076/2021 o poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci akce
„Ohrazenice - stavební úprava a rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729 a III/ 28729a“
a smlouvu č. OLP/3075/2021 poskytnutí účelové dotace na realizaci akce „Benecko – Dolní
Štěpanice - stavební úprava a rekonstrukce silnice III/28624“, uzavírané mezi Libereckým
krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČO: 49295934.
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PŘÍTOMNO:

9

PRO:

7

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 27 – ZR - RO č. 299/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje a
navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery; dotace pro obec Dubnice
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/163 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 27)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) vzít na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje Obce Dubnice,
Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČO: 00525707, na projekt pod názvem „Dubnice - Smíšená
stezka pro pěší a cyklisty“,
B) schválit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 299/21, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství u
nespecifikované rezervy akce „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy“ ve výši 1.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 - Transfery, odbor silničního hospodářství u akce „Dubnice
- smíšená stezka pro pěší a cyklisty“ ve výši 1.000.000 Kč,
C) rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na aktivitu v oblasti dopravy,
níže uvedenému žadateli o dotaci na projekt ve výši 1.000.000 Kč
00525707

IČO

Obec Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice

Příjemce dotace/ žadatel/sídlo

Dubnice - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Dokončení stavby stezky pro pěší a cyklisty v délce 866 m v obci

Název projektu
Účel projektu
Název parametru projektu

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Měrná jednotka
Hodnota parametru
Celkové plánované náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace na nákladech
projektu (%)
Max. výše dotace (Kč)

m
866
1.000.000
100
1.000.000
investice

Investice/neinvestice

1.10.2021 – 1.10.2022

Termín realizace projektu

D) schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/3050/2021 na projekt pod názvem „Dubnice - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty“,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Dubnice, Dubnice 240, 471 26 Dubnice, IČO:
00525707.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 15 – ZR - RO č. 286/21 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/164 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 15)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 286/21, kterým se snižují výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví, specifický ukazatel Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb ve zdravotnictví v celkové výši 25.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole 912
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09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel ZZS LK – Konference SPIS
2021 v celkové výši 25.000 Kč.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

4.5. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
Materiály k bodu 4.5. uvedl Mgr. M. Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, a podal k nim doplňující informace.
Předseda výboru navrhl, aby byly materiály ZK č. 17, 18 a 33 projednávány v bloku a bylo o
nich hlasováno společně.
ZK bod 17 – ZR – RO č. 287/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.6 - Podpora místní agendy 21
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/165 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 17)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 655.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 – Podpora místní agendy 21 ve výši
655.000 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 –
Podpora místní Agendy 21 ve výši 493.370 Kč,
c)

navýšením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 161.630 Kč,

B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21
v úhrnné výši 493.370 Kč, uvedeným subjektům do uvedené výše,
2.

o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 6 - Podpora místní Agendy 21
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 2.6 – Podpora místní Agendy 21.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 18 – ZR – RO č. 288/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/166 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 18)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 1.647.627,15 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
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a)

snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 1.647.627,15 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2. 5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.647.627,15 Kč
B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 1.647.627,15 Kč, uvedeným subjektům do
uvedené výše,
2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel uvedeným subjektům z důvodu dosažení nižšího počtu bodů
v rámci hodnocení přijatých žádostí a z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků,
3. o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel 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 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 33 – ZR – RO č. 301/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu 2.2 – Regionální inovační program
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/167 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 33)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/21, kterým se upravují specifické
ukazatele ve výdajové kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v úhrnné výši 3.006.616 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 - Regionální inovační program o
celkovou částku 3.006.616 Kč
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.2 Regionální inovační program ve výši 3.006.616 Kč,
B) rozhodnout
1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program
v úhrnné výši 3.006.616 Kč, uvedeným subjektům do uvedené výše,
2. o zařazení uvedených projektů do zásobníku projektů,
C) schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.2 Regionální inovační program, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
uvedenými příjemci.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

9

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato
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4.6. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
Materiály k bodu 4.6. uvedla RNDr. J. Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství a podala k nim doplňující informace.
ZK bod 23 – ZR – RO č. 284/21 – zapojení příjmů do rozpočtu Libereckého kraje 2021 zapojení dotací do kapitoly 91408 – Působnosti
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/168 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 23)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 284/21, kterým se upravují příjmy a výdaje rozpočtu 2021:
1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 28.000 Kč, a to:
a) z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od města Cvikov ve výši 21.750 Kč,

2.

b) z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace od města Lomnice nad Popelkou ve výši
6.250 Kč,
navyšují se výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021, odbor životního prostředí a
zemědělství, celkem o částku 28.000 Kč v kapitole 914 08 – Působnosti, rozpočtový
ukazatel Významné aleje LK – 1. etapa – udržitelnost projektu.

PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 25 – ZR – RO č. 283/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/169 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 25)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) rozhodnout
1. o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, v úhrnné výši 8.136.904,06 Kč
níže uvedeným příjemcům na akce do výše:

Název
příjemce

IČ

Adresa/sídlo

Loukov 61,
513 01 Háje
nad Jizerou

Název projektu

Parametry

Háje nad Jizerou - Rybnice,
Výstavba nového vodního
zdroje

délka
kanalizace 136 m
vodovodní řady
– 946,8 m;
redukční šachta
PK-2 – 1 ks

Obec Háje
nad Jizerou

00276251

VHS Turnov
(Benecko)

Antonína
Benecko, Mrklov - výstavba
492959934 Dvořáka 287,
vodovodních řadů
511 01 Turnov

VHS Turnov
(Benešov u
Semil)

Benešov u Semil – obnova
Antonína
vodovodních řadů v
492959934 Dvořáka 287,
obecních komunikacích – I.
511 01 Turnov
etapa

10

vodovodní řady
– 1009,94 m

Dotace v max.
výši (Kč) /
podíl dotace
z celkových
způsobilých
výdajů (%)
352.690,68 /
60,37 %
1.554.480 /
58,45 %

1.554.480 /
57,10 %
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VHS Turnov
(Chuchelna)

Chuchelna, Sídliště Antonína
výstavba a obnova VH sítí,
492959934 Dvořáka 287,
vodovod III. etapa a
511 01 Turnov
kanalizace

vodovodní řady
– 102,5 m;
kanalizační
stoka – 274,5
m

1.118.143,23 /
60,45 %

VHS Turnov
(Ohrazenice)

Ohrazenice - dostavba
Antonína
tlakového pásma a opravy
492959934 Dvořáka 287, vodovodů
511 01 Turnov včetně obnovy komunikací I. etapa

vodovodní řady
– 532 m

1.301.873,27 /
60,45 %

VHS Turnov
(Rokytnice
nad Jizerou)

Antonína
Rokytnice nad Jizerou 492959934 Dvořáka 287, obnova kalového
511 01 Turnov hospodářství ČOV

kalolis - 1 ks

1.554.480 /
59,01 %

Vodovodní řad
– 597 m

700.756,88 /
60,45 %

Město
Vysoké nad
Jizerou

2.

00276294

Nám. Dr.
Karla Kramáře
227, 512 11
Vysoké nad
Jizerou

Vysoké nad Jizerou Oprava vodovodního řadu
Sklenařice - Sochorovi Manďovo

o neposkytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021 z důvodu nesplnění programem
stanovených podmínek níže uvedenému žadateli o dotaci na akci:
Název
žadatele

Obec
Vítkovice

IČ

Adresa

Název
projektu

00276260

č.p. 243, 512
38 Vítkovice

Vítkovice –
jímací
území
Kobyla

Parametry

Vrt – 3 ks

Důvod nesplnění
podmínek
programu
chybějící povinná
příloha (doklad o
možnosti provádět
stavbu)

Navrho-vaná
dotace (Kč)
0

B) schválit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 283/21, kterým se snižují výdaje v kapitole
932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
nespecifikované rezervy kapitálových výdajů Programu vodohospodářských akcí ve výši
8.136.904,06 Kč a současně se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele u jednotlivých akcí
v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí v
celkové výši 8.136.904,06 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
C) schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2021, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a:
a) Obcí Háje nad Jizerou, Loukov 61, 513 01, Háje nad Jizerou, IČ 00275689, na projekt
pod názvem „Háje nad Jizerou - Rybnice, Výstavba nového vodního zdroje“,
OLP/3023/2021,
b) Vodohospodářským sdružením Turnov (Benecko), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benecko, Mrklov - výstavba
vodovodních řadů“, OLP/3014/2021,
c) Vodohospodářským sdružením Turnov (Benešov u Semil), Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Benešov u Semil – obnova
vodovodních řadů v obecních komunikacích – I. etapa“, OLP/3017/2021,
d) Vodohospodářským sdružením Turnov (Chuchelna), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Chuchelna, Sídliště - výstavba a
obnova VH sítí, vodovod III. etapa a kanalizace“, OLP/3018/2021,
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e) Vodohospodářským sdružením Turnov (Ohrazenice), Antonína Dvořáka 287, 511 01
Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Ohrazenice - dostavba tlakového
pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací - I. etapa“, OLP/3020/2021,
f) Vodohospodářským sdružením Turnov (Rokytnice nad Jizerou), Antonína Dvořáka
287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, na projekt pod názvem „Rokytnice nad Jizerou obnova kalového hospodářství ČOV“, OLP/3021/2021,
g) Městem Vysoké nad Jizerou, Nám. Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad
Jizerou, IČ 00276294, na projekt pod názvem „Vysoké nad Jizerou - Oprava
vodovodního řadu Sklenařice - Sochorovi - Manďovo“, OLP/3013/2021.
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 J. Weissová, ekonomka odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a podala k nim doplňující informace.
ZK bod 34 – ZR - RO č. 275/21 - snížení výdajů v kapitole 917 01 - Transfery a navýšení
výdajů v kapitole 917 07 - Transfery – oprava Palackého stezky
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/170 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 34)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje
A) schválit
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 275/21, kterým se
a)

snižují výdaje v kapitole 917 01 - Transfery – odbor kancelář hejtmana, specifický
ukazatel 01700010000 s názvem „Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu –
individuální záštity s finanční podporou“ ve výši 250.000 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 07806720000 s
názvem „Oprava Palackého stezky - Cortuum s.r.o.“ ve výši 250.000 Kč bez dopadu na
celkový objem rozpočtu Libereckého kraje,
B) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě
individuální žádosti v úhrnném objemu 250.000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v
Libereckém kraji tomuto příjemci v tomto rozsahu:
Název
žadatele/
právní
statut

Cortuum
s.r.o.

IČO

27406202

Adresa

Trojská
358, 17100
Praha 7 Troja

Název
projektu

Výstupy
parametrů
projektu

Oprava
Palackéh
o stezky
v úseku
Návarov
Rusalka –
ústí
Černého
potoka

betonářská
výztuž
R
(10505) – 0,04 t
trubka
konstrukční,
materiál trubek:
ocel
S235,
žárově
zinkováno 38x3
a 22x3 – 426 m
válcované
profily
ocel
S235,
žárově

12

Výše
dotace v
Kč

250 000

Termín
realizace

De
minimis

28.7.2021
–31.1.2022

ANO

Zápis č. 8/2021 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17. 9. 2021

zinkováno – 0,5
t
pororošty
pozinkované
30x3 DIN24537
(oko 34x38mm),
1000 x 1000 - 12
ks

C) schválit smlouvu OLP/2894/2021 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a nadepsaným příjemcem.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

ZK bod 35 – ZR - RO č. 304/21 – převod financí z kapitoly 917 07 - Transfery – Oslavy
Ještědu a navýšení v kapitole 914 07 – Působnosti-polepy autobusů
Hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č.: 8/21/FV/171 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2021/ b. 35)
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 304/21, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, specifický ukazatel 07805160000 o 300.000 Kč z důvodu neuskutečnění plánované
akce „Oslavy Ještědu“,
b) a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, rozpisový ukazatel 0731000000 „Marketingová podpora“ o
300.000 Kč pro finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů
veřejné dopravy v Libereckém kraji.
PŘÍTOMNO:

9

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

usnesení přijato

5. Různé a závěr
Zasedání výboru bylo ukončeno ve 13,40 hod. Po celou dobu svého zasedání byl finanční výbor
usnášeníschopný. Příští zasedání výboru finančního se uskuteční dne 22. 10. 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 17. září 2021
Zapsala: Ing. Anna Matoušková
tajemnice
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