Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Pozvánka
na 9. zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
v sídle Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, budova B

dne 22. října 2021 od 13:00 hodin
zasedací místnost č. 111

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 – budoucí darování pozemku v k. ú. Vranov pod Ralskem
ZK bod 10 – MPO – budoucí darování pozemku v k. ú. Nové Město pod Smrkem
ZK bod 11 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Žďárek u Sychrova a v k. ú. Pihel
ZK bod 12 – MPO – prodej pozemků v k. ú. Benešov u Semil a k. ú. Semily
ZK bod 13 – MPO – koupě nemovitostí v k. ú. Vesec u Liberce v rámci plánované stavby
"Napojení průmyslové zóny JIH v Liberci na silnici I/35"
ZK bod 14 – MPO – přijetí daru pozemku v k.ú. Frýdlant a v k.ú. Kryštofovo Údolí
ZK bod 15 – MPO – přijetí daru pozemků v k. ú. Tanvald
ZK bod 16 – MPO – koupě pozemků v k. ú. Kněžice v Lužických horách
ZK bod 17 – MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Vratislavice nad Nisou (Domov pro
seniory Vratislavice nad Nisou)
ZK bod 18 – MPO – darování nemovitých věcí v k. ú. Františkov u Liberce a v k. ú.
Liberec (Dům seniorů Liberec – Františkov)
ZK bod 19 – MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec (Botanická zahrada
Liberec)
ZK bod 20 – MPO – bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k. ú. Liberec, k. ú. Ruprechtice a
k. ú. Růžodol I (Zoologická zahrada Liberec)
ZK bod 21 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Dubá
ZK bod 22 – MPO – budoucí darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
ZK bod 23 – MPO – darování pozemku v k. ú. Koberovy a v k. ú. Hejnice
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ZK bod 24 – Neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje k
pozemku v k. ú. Semily
ZK bod 25 – MPO – předběžné záměry prodeje pozemku v k. ú. Dražejov u Dubé a v k. ú.
Dražejov u Dubé
ZK bod 26 – Vypořádání za rušenou část vodního díla Lužická Nisa v k. ú. Liberec
ZK bod 55 – MPO – prodej nemovitých věcí v k. ú. Jablonné v Podještědí (bývalá LDN)
4. Opatření v rozpočtu kraje a ostatní materiály předkládané rezortem:
4.1. Ekonomika, správa majetku a informatika – předkladatel Ing. Zbyněk Miklík
ZK bod 56 – Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
ZK bod 50 písm. a) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od
8. 9. 2021 do 5. 10. 2021
ZK bod 50 písm. d) Plnění rozpočtu kraje za období leden až září 2021
4.2. Sociální věci – předkladatel Petr Tulpa
ZK bod 42 – ZR - RO č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 3. kola
dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
4.3. Zdravotnictví – předkladatel Mgr. Vladimír Richter
ZK bod 43 – ZR - RO č.316/21 – úpravy v kapitolách 917 09 Transfery a 920 09 Kapitálové
výdaje, majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a.s.
4.4. Životní prostředí a zemědělství – předkladatel Václav Židek
ZK bod 32 – ZR - RO č. 313/21 – Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu
vodohospodářských akcí 2020 a 2021 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje
ZK bod 33 – ZR - RO č. 314/21 – rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace příjemci
Povodí Labe s. p.
4.5. Kultura, památková péče a cestovní ruch – předkladatelka Ing. Květa Vinklátová
ZK bod 40 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu – Občanské sdružení Větrov,
z.s.
ZK bod 41 – ZR - RO č. 337/21 – úprava v kapitole 917 07 – Transfery – zapojení plateb z
přestupku a poskytnutí finančního daru
4.6. Hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj
venkova – předkladatel Mgr. Jiří Ulvr
ZK bod 36 – Navýšení závazku spolufinancování projektu „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B“
ZK bod 37 – Závazek spolufinancování projektu „ Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou“
ZK bod 50 písm. c) Zpráva o ukončení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti
Obchodní akademie Česká Lípa“
ZK bod 53 písm. f) Zpráva o ukončení realizace projektu "Školy bez bariér - Gymnázium a
Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o."
4.7. Školství, mládež, tělovýchova, sport a zaměstnanost – předkladatel Ing. Dan Ramzer
ZK bod 27 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
ZK bod 31 – ZR - RO č. 312/21 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.
ZK bod 53 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí odvodu
ZK bod 54 – Porušení rozpočtové kázně – prominutí penále
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4.8. Doprava – předkladatel Ing. Jan Sviták
ZK bod 44 – ZR - RO č. 331/21 - navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 914 06 –
Působnosti, odbor silničního hospodářství; platby věcných břemen
ZK bod 45 – ZR - RO č. 332/21 - navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 920 06;
akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
ZK bod 46 – ZR - RO č. 333/21 – snížení výdajů v kapitole 920 06 a navýšení výdajů v
kapitole 913 06 na zimní údržbu
ZK bod 48 – ZR - RO č. 327/21 – navýšení příjmů a navýšení výdajů v kapitole 917 21;
Dodatek č. 1 ke Smlouvě s KORID LK, spol. s r.o. – rok 2021
ZK bod 49 – ZR - RO č. 328/21 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 914 21
- Působnosti, odbor dopravní obslužnosti; dopravní obslužnost
5. Různé a závěr
V Liberci dne 15. 10. 2021
Ing. Tomáš Hocke v.r.
předseda finančního výboru
Pozn.: Materiály v plném znění, tj. včetně všech příloh naleznete na adrese Návrh programu
9. zasedání Zastupitelstva LK.
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